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1. Inleiding

1.1 Een kaderaanbeveling als referentiekader voor de 
SERV-werking rond onderwijs en arbeidsmarkt

In 1999 heeft de SERV de aansluitingsproblematiek onderwijs-arbeidsmarkt aan-
gemerkt als een van de prioriteiten waarrond weer intens zou worden gewerkt.
De bedoeling is een kaderaanbeveling uit te brengen die het referentiekader moet
worden voor de verdere SERV-werking rond onderwijs en arbeidsmarkt. Er werd
beslist de kaderaanbeveling in drie delen op te splitsen. Een eerste deel over de
aansluiting van het initiële onderwijs op de arbeidsmarkt is uitgekomen in juni
1999. 
Het tweede deel zou gaan over de bouwstenen in het onderwijs en in oplei-
dingen voor een leven lang leren en het derde deel over het hoger onderwijs.

In de tweede helft van 1999 is begonnen met het thema een leven lang leren.
De resultaten van de besprekingen rond dit thema zijn te vinden in dit tweede deel
van de kaderaanbeveling. Met het derde deel over hoger onderwijs zal in het
najaar van 2000 worden begonnen.

De SERV-werking rond onderwijs en arbeidsmarkt is daarmee niet afgerond, zeker
gezien de kaderaanbeveling heel wat subthema’s bevat, nog verder uit te werken
voorstellen van beleidsmaatregelen en engagementen van de SERV-partners.
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De opvolging van elk deel van de kaderaanbeveling zal daarom een prioritair
punt zijn in de toekomstige onderwijswerking en de werking rond arbeidsmarkt. 

1.2 Structuur van het tweede deel over een leven lang leren (LLL)

Het voorliggende tweede deel van de kaderaanbeveling bestaat uit twee grote
onderdelen. Het eerste gedeelte is een algemeen en theoretisch stuk waarin de
volgende onderwerpen aan bod komen: het belang van een leven lang leren, het
concept van de SERV-partners van LLL en de stand van zaken in Vlaanderen/Bel-
gië inzake LLL. Het tweede gedeelte geeft een overzicht van wat in het Vlaams
Regeerakkoord, de beleidsnota’s van de ministers van Onderwijs en Vorming en
van Werkgelegenheid en Toerisme en besluiten van de Top van Lissabon staat met
betrekking tot LLL. Het derde gedeelte dan bevat de doelstellingen die de SERV
vooropstelt voor een leven lang leren, de randvoorwaarden om een leven lang
leren te doen slagen en te promoten, de verantwoordelijkheid van alle betrokken
actoren, de aanbevelingen en concrete voorstellen van de SERV-partners om een
leven lang leren te organiseren, te bevorderen en te vergemakkelijken.
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2. Een algemeen kader voor een leven lang leren

In dit deel worden enkele bouwstenen aangereikt voor een beleid inzake een leven
lang leren, met name wordt duidelijk gemaakt:
- waarom de SERV-partners een leven lang leren zo belangrijk vinden;
- hoe de SERV-partners het begrip “een leven lang leren” definiëren, met andere

woorden hun concept van een leven lang leren;
- hoe de situatie in Vlaanderen terzake momenteel is of kan worden ingeschat.

2.1 Het belang van een leven lang leren

De sociale partners vinden dat het belang van een leven lang leren niet genoeg
kan worden beklemtoond. Hiervoor zijn diverse redenen en argumenten te geven.

Een eerste, belangrijk argument is van maatschappelijke aard, namelijk de parti-
cipatie aan de arbeidsmarkt bevorderen, verbeteren en bestendigen en zo ook
de maatschappelijke integratie bevorderen. De toenemende invloed van ICT, 
de snelle veroudering van kennis en vaardigheden in sommige branches ten 
gevolge van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, de evoluties in
arbeidsorganisaties (bv. het concept van de lerende organisatie, competentie-
management,…), de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt die maakt
dat de job voor het leven zeldzamer wordt en het loopbaanverloop grilliger, de
relatie tussen scholingsniveau en kansen op werk, de vergrijzing en vooral de ont-
groening, het inzicht dat informeel leren belangrijk is en waar nodig zou moeten

Aanbeveling
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worden gevaloriseerd, zijn alle argumenten om een leven lang leren tot een prio-
riteit te maken van de sociale partners en van het beleid. 

Een tweede argument is de evolutie naar een kennismaatschappij en de globali-
sering van de economie. Deze beide ontwikkelingen zetten de economie onder
druk om het concurrentievermogen te behouden en vergroten. Gezien in onze
samenleving kennis, sleutelvaardigheden en creativiteit onze belangrijkste ‘resour-
ces’ zijn, wordt een leven lang leren een absolute noodzaak. Alleen door het op
peil houden en verbeteren van het competentieniveau van de werkenden en werk-
zoekenden, zal de uitdaging van de globalisering en de kennismaatschappij kun-
nen worden beantwoord.

Een derde argument is van meer algemeen-maatschappelijke aard, namelijk dat
levenslang en levensbreed leren een intrinsiek belang hebben dus met name ook
vanuit emancipatorisch oogpunt en vanuit het oogpunt van maatschappelijke samen-
hang moeten worden aangemoedigd. Levenslang en levensbreed leren zijn een
waarde op zich die de samenleving en de individuen de nodige wendbaarheid
geven om zich harmonieus te ontwikkelen op alle vlakken.

Volgens de sociale partners kan het belang van een leven lang leren bijgevolg
niet genoeg worden beklemtoond. Daarom is het ook een gedeelde verantwoor-
delijkheid van zowel de overheid, de sociale partners, ondernemingen en instel-
lingen, en de individuen. Een leven lang leren is een uitdaging waarbij al deze
actoren zijn betrokken en waaraan ze ook allemaal kunnen en moeten meewer-
ken. 



9

2.2 Het concept ‘een leven lang leren’

Uit onderzoek en publicaties (o.m. die van de OESO) blijkt dat het niet mogelijk
is één definitie te vinden voor het begrip ‘een leven lang leren’. Alle landen van
de Europese Unie, en binnen die landen de diverse specialisten en hoofdrolspe-
lers, hanteren verschillende concepten en uitgangspunten. Wel blijkt dat indien
men een effectief beleid voor een leven lang leren wil voeren, vooral de uit-
gangspunten en onderliggende ideeën zo goed en duidelijk mogelijk moeten wor-
den geëxpliciteerd1. 

2.2.1 Definitie

In het eerste deel van de kaderaanbeveling onderwijs-arbeidsmarkt van 8 juni
1999 werd reeds een definitie, of beter, omschrijving gegeven van wat de socia-
le partners onder een leven lang leren begrijpen. We herhalen deze omschrijving
hier:

“Een leven lang leren is meer dan wederkerend onderwijs, bijscholing, navorming,
e.d.m. Het betekent dat (formeel en informeel) leren wordt gezien als een integraal
bestanddeel van het leven omdat het bijdraagt tot de sociale, economische en per-
soonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke integratie. Formeel leren is leren
dat in een organisatorisch verband gebeurt en onder begeleiding. Dat organisa-
torisch verband kan een school zijn, een opleidingscentrum (openbaar of privé)
of de werkplek. Informeel leren gebeurt in het kader van elke menselijke activiteit,
op het werk, thuis, bij sociale activiteiten,…”

1 Zie het onderzoeksrapport ‘(On)mogelijkheden en perspectieven van een leven lang leren’, Twen-
te, 1997, dat in opdracht van het project met dezelfde naam in Nederland werd opgesteld. 



Voor de sociale partners kadert een leven lang leren voornamelijk in het streven
naar de verbetering van de inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden.
Vandaar dat deze omschrijving met de volgende paragraaf werd aangevuld:
“Inzetbaarheid is duurzame en effectieve inzetbaarheid op de interne en externe
arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid betekent dat men snel nieuwe beroeps-
gerichte competenties kan verwerven. Effectieve inzetbaarheid is het succesvol
kunnen benutten van loopbaanmogelijkheden. Volgens de sociale partners is inzet-
baarheid een verantwoordelijkheid van overheid en sociale partners, van onder-
nemingen, instellingen, leerlingen, cursisten, werkenden, werkzoekenden, …”

De trend van competentiebeheer en competentiemanagament is in deze een belang-
rijke ontwikkeling.

In deze omschrijving van het concept ‘een leven lang leren’ zitten de volgende
elementen:
- dat een leven lang leren een voortdurend proces is;
- dat het gekoppeld moet zijn aan de individuele levensloop van mensen;
- dat het om zowel formeel als informeel leren gaat;
- dat een leven lang leren de participatie aan de arbeidsmarkt verbetert, bijdraagt

aan de economische ontwikkeling, de maatschappelijke cohesie en de persoon-
lijke ontwikkeling.

Het feit dat wordt gesteld dat men ook informeel leert en dat dit kan worden erkend,
neemt een groot deel van de bedreiging weg die kan uitgaan van het begrip ‘een
leven lang leren’. Een leven lang leren gebeurt immers volgens deze opvatting ook
in het kader van activiteiten zoals werken, omgaan met gezins- en familieleden,
en activiteiten die te maken hebben met maatschappelijk engagement, vrijetijds-
besteding, enzovoort. Leren is dus geïntegreerd in alle levensfasen en gebeurt niet
exclusief in de school of tijdens een formele opleiding.
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De SERV-partners koppelen een leven lang leren ook aan de individuele levens-
loop, wat impliceert dat instrumenten moeten worden gevonden die ‘op maat’ zijn
van de gebruiker ervan. Ook dit zou het voor potentiële deelnemers aantrekkelij-
ker moeten maken en minder bedreigend om van een leven lang leren een inte-
graal onderdeel te maken van hun leven.

Het zal duidelijk zijn dat de term ‘een leven lang leren’ dan ook zeer bewust werd
gekozen. Er werd niet gekozen voor de term permanente vorming, omdat deze
nog te veel de nadruk legt op formeel leren. 

De sociale partners hechten daarnaast ook het belang van levensbreed leren2. Het
is niet zo dat omdat de nadruk in deze aanbeveling vooral wordt gelegd op LLL
en inzetbaarheid, levensbreed leren niet zinvol en nuttig wordt geacht. 

Welke implicaties hangen er vast aan de elementen uit de definitie van een leven
lang leren? Welke onderliggende vooronderstellingen liggen erin besloten?

Het is belangrijk dit te onderkennen zodat het mogelijk wordt de consequenties
van een leven lang leren zo goed als mogelijk in te schatten. Dat moet op zijn
beurt een adequaat en effectief beleid mogelijk maken. 

Het eerste element uit de definitie, namelijk de term ‘voortdurend’ houdt in dat men
om het even wanneer in een leersituatie moet kunnen instappen en dat zowel for-
mele als informele leeromgevingen worden bevorderd. De maatschappelijke conse-
quenties hiervan hebben onder meer te maken met wie kan/moet deelnemen aan
het proces van een leven lang leren, welk aanbod van opleidingsvoorzieningen moet
worden georganiseerd, welke de rol is van de respectievelijke opleiders, en hoe de
erkenning moet worden georganiseerd van reeds eerder verworven competenties. 

11
2 Levensbreed leren is in tegenstelling tot levenslang leren niet uitdrukkelijk gericht op de arbeidsmarkt,

wel op de algemene, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling. 



Een leven lang leren moet passen in de inzetbaarheid en in de individuele levens-
loop van een individu in functie van zijn of haar mogelijkheden. Deze optie
heeft gevolgen op het vlak van bv. arbeidsorganisatie, competentiebeheer en
–management, verlofregelingen, sociale zekerheid, voorzieningen voor bv. kin-
deropvang en ouderenopvang.

De omschrijving door de SERV-partners van inzetbaarheid bevat verschillende ele-
menten, namelijk:
- duurzame inzetbaarheid in de betekenis dat werkenden snel (nieuwe) func-

ties/taken moeten kunnen opnemen; en
- effectieve inzetbaarheid in de betekenis van efficiënt kunnen solliciteren en het

valoriseren van competenties voor een (nieuwe) baan of een andere functie.

Inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid, de sociale
partners, ondernemingen, instellingen en individuen. Dit standpunt heeft conse-
quenties op het vlak van het beleid van de overheid, van afspraken tussen de socia-
le partners, en op het vlak van ondernemingen, instellingen en individuen. 
De opvatting dat inzetbaarheid ook moet passen in de individuele levensloop,
heeft gevolgen voor zowel het aanbod aan opleidingen, als op de toegankelijk-
heid en de aandacht voor specifieke groepen. 

2.2.2 Operationalisering

In voorgaande paragraaf is omstandig ingegaan op het concept van een leven lang
leren en zijn de onderliggende vooronderstellingen en mogelijke consequenties in
grote lijnen geschetst. Dit moet tot een werkbaar geheel teruggebracht worden dus
moet worden bepaald wat wel en niet onder de noemer een leven lang leren valt,
welke doelgroepen worden beoogd, en welke doelstellingen worden voorop gesteld.
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Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen voorzieningen en stimulansen.
Volgende voorzieningen kunnen onder een leven lang leren worden onderge-
bracht:
- het volwassenenonderwijs, d.w.z. het onderwijs sociale promotie, afstandsle-

ren, basiseducatie, 2de kansonderwijs, open universiteit, 
- de voortgezette opleidingen hoger onderwijs
- de opleidingen, cursussen, seminaries die worden gevolgd in functie van het

werk (off of on-the-job) zowel in de privé- als in de openbare sector (bv. amb-
tenaren van de Vlaamse gemeenschap in opleiding)

- de beroepsopleiding van werkenden en werkzoekenden
- de middenstandsopleiding (vervolmaking en bijscholing)
- de landbouwvorming
- opleidingen in de sociaal-culturele sector.

Volgende stimulansen horen thuis onder een leven lang leren:
- projecten Hefboomkrediet
- financiële prikkels zoals Vlamivorm
- betaald educatief verlof
- ESF-projecten
- Vlaamse aanmoedigingspremies.

Het begrip “informeel leren” is moeilijk te operationaliseren. Men kan meestal
op niet meer terugvallen dan op ’ervaring in een bepaalde job of functie’. De
sociale partners gaan er evenwel van uit dat informeel leren gebeurt en stellen dat
moet worden gezocht naar manieren om dergelijke ervaring te certificeren. 
Hierop wordt dieper ingegaan in een volgende paragraaf.

13



Er is enkel cijfermateriaal over de formele en geïnstitutionaliseerde vormen van
een leven lang leren en over enkele stimuli, d.w.z.:
- het volwassenenonderwijs, d.w.z. het onderwijs sociale promotie, afstandsle-

ren, basiseducatie, 2de kansonderwijs
- de voortgezette opleidingen hoger onderwijs
- betaald educatief verlof
- de opleidingen, cursussen, seminaries die worden gevolgd in functie van het

werk (off of on-the-job) zowel in de privé- als in de openbare sector (bv. amb-
tenaren van de Vlaamse gemeenschap in opleiding)

- de beroepsopleiding van werkenden en werkzoekenden
- de middenstandsopleiding (vervolmaking en bijscholing)
- de landbouwvorming.

2.2.3 Meten

Als duidelijk is wat onder een leven lang leren in zijn formele variant kan wor-
den begrepen, kan worden nagegaan of en hoe de participatie aan de formele
variant van een leven lang leren kan worden gemeten. Dit om toe te laten de
situatie op het vlak van de formele variant van een leven lang leren in te schatten
en kwantitatieve doelstellingen voorop te stellen.

Het begrip ‘participatie’ kan op verschillende manieren worden ingevuld, onder
meer:
- het aantal deelnemers/cursisten aan de verschillende bestaande voorzieningen

voor een leven lang leren;
- het budget dat met een leven lang leren is gemoeid, bv. wat ondernemingen

besteden aan de opleiding van hun werkenden, wat de overheid uitgeeft aan
volwassenenonderwijs, wat individuen uitgeven (bv. gezinsbudgetenquête);
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- of de tijd die aan een leven lang leren wordt besteed, bv. hoeveel uren oplei-
ding door werkenden/werkzoekenden worden gevolgd.

Elke indicator geeft maar een gedeeltelijke kijk op de situatie op het vlak van
een leven lang leren en is vatbaar voor terechte kritiek. We gaan hierop in het
volgende punt dieper in waarbij we tegelijkertijd een beeld trachten te schetsen
van de situatie in Vlaanderen voor zover dat mogelijk is op basis van bestaan-
de, kritische literatuur. 

Het standpunt van de SERV is dat bij meting van een leven lang leren met de drie
indicatoren moet worden gerekend.

2.3 De situatie in Vlaanderen op het vlak van 
een leven lang leren

Omwille van de diversiteit van het bronnenmateriaal en de problemen van inter-
pretatie geven we hier enkel een overzicht van mogelijke informatiebronnen en
beperkte commentaar hierop. 

Het beschikbare bronnenmateriaal voor de diverse voorzieningen een leven
lang leren zoals opgesomd onder punt 2.2.2. is zeer divers.
Voor OSP, basiseducatie, afstandsonderwijs, open hoger onderwijs, voortgezet-
te hogere opleidingen zijn er de statistieken van het departement onderwijs. Voor
de VDAB-beroepsopleiding en VIZO-opleidingen zijn er de statistieken van de
betrokken instanties. Voor de landbouwvorming zijn er de gegevens van het depar-
tement landbouw. 
Voor de gegevens over de andere voorzieningen zou men in principe een beroep
kunnen doen op de bevoegde departementen.
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Voor een aantal van de opgesomde voorzieningen, bestaan er voor België nog
andere bronnen, die een gedeeltelijk zicht geven op participatie aan een of ande-
re vorm van een leven lang leren, namelijk de steekproefenquête naar de beroeps-
bevolking (SEB) en de sociale balans.

Op al deze bronnen en gegevens is kritiek te geven. De voornaamste kritiek is dat
ze slechts een gedeeltelijk beeld geven van de situatie en niet vergelijkbaar zijn.
De ene keer worden bv. wel en de andere keer worden dan weer niet bepaalde
categorieën van gebruikers opgenomen in de cijfers. Er zijn soms ook grote
overlappingen: bv. de projecten in het hefboomkrediet vragen meestal cofinan-
ciering uit ESF. 
De cijfers moeten dus met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Zoals reeds gesteld, blijkt uit de literatuur dat het beschikbare bronnenmateriaal,
zowel federaal, Vlaams als internationaal, duidelijke tekortkomingen vertoont en
onderling niet vergelijkbaar is3. We geven hierna een kort overzicht van de meest
relevante kritieken.

Wat de Belgische en Vlaamse cijfers betreft, worden door de auteur uit het in voet-
noot vermelde artikel volgende bedenkingen gemaakt. De SEB is een steekproef
en bevat enkel gegevens over de beroepsbevolking. De sociale balans geeft enkel
resultaten voor België en de term ‘werkendenopleidingen’ is er niet in gedefinieerd.
De participatiecijfers aan OSP, basiseducatie en afstandsleren geven niet aan of
het gaat om werkenden of werkzoekenden. Voor gegevens over zelfstandigen
en overheidspersoneel moet men nog andere bronnen raadplegen. Er is daaren-
boven heel wat overlap tussen het beschikbare cijfermateriaal. 

16 3 Voor een overzicht zie onder meer het artikel van Wim Herremans in de Nieuwsbrief van het
Steunpunt WAV, juli 1999.



Internationale vergelijkingen worden gemaakt op basis van “gestandaardiseerde”
bronnen zoals: international adult literacy survey (IALS), European labour force
survey (ELFS, te vergelijken met de SEB), indicators of education systems (INES)
en continuing vocational training survey (CVTS). De IALS scoort het best op het
vlak van standaardisering. Er dient opgemerkt dat behalve de IALS deze interna-
tionale gegevens enkel beschikbaar zijn op federaal niveau.

Vlaanderen of België scoren niet echt goed, meestal scoort men bij de lagere helft
of zelfs helemaal achteraan in het peloton van de landengroep die wordt verge-
leken.

Maar ook bij de internationale cijfers kunnen bedenkingen worden gemaakt. Een
van de problemen met deze internationale vergelijkingen is dat voor bepaalde
belangrijke variabelen niet wordt of kan worden gecontroleerd. Zo kan de grote
inspanning die een land doet voor een leven lang leren misschien ook verklaard
worden door de aard (bv. het Duitse ‘Dual System’) of de kwaliteit van het onder-
wijssysteem in dat land. Wel blijkt dat landen waar de participatie aan onderwijs
en de doorstroming naar hoger onderwijs hoog zijn, ook hogere participatiecij-
fers hebben voor een leven lang leren. 

Invloed van verschillen in de arbeidsmarkt kunnen niet worden bevestigd of uit-
gesloten. Een ander probleem is dat ondanks standaardisatie toch nog heel wat
mogelijkheden overblijven tot een heel eigen invulling van de variabelen door
de statistische diensten.
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De SERV ondersteunt dan ook ten volle het initiatief om dringend werk te maken van
een betrouwbaar meetinstrument en monitoringsysteem4. Daarbij moet gewerkt wor-
den met internationaal vergelijkbare criteria.

Ook interessant om een leven lang leren te kaderen, zijn de conclusies uit een
OESO-studie dat er geen duidelijkheid is over het effect van allerlei maatregelen
om een leven lang leren te bevorderen, over het effect van een leven lang leren
op bv. de productiviteit van een sector5, of over de duurzaamheid van het effect
van sommige maatregelen, bv. vouchers aan jonge schoolverlaters, fiscale maat-
regelen voor de bedrijven, goedkope (opleidings)leningen, enzovoort. Het effect
van sommige maatregelen zou nog volgens de OESO-studie ook conjunctuurge-
bonden zijn (cf. jobrotatie)6. 
De SERV-partners zijn van oordeel dat deze OESO-conclusies voorzichtig moeten
worden geïnterpreteerd en wel zo dat het niet direct aantoonbare effect van een
leven lang leren het belang van een leven lang leren niet mag doen relativeren. 

18

4 Een eerste aanzet daartoe is reeds gegeven met een onderzoeksopdracht aan een team van
wetenschappelijk onderzoekers in het kader van VIONA.

5 Zie hoofdstuk 3 van de OECD Employment Outlook van juni 1999.
6 Zie de landenvergelijking die werd gemaakt in de onder voetnoot 1 geciteerde Nederlandse studie.



3. Stimuleren van een leven lang leren: bestaande 
overheidsmaatregelen en instrumentarium en de 
aangekondigde beleidsvoorstellen en –maatregelen

Vooraleer de voorstellen van de SERV te formuleren, wordt in het hierna volgen-
de gedeelte een overzicht gemaakt van de bestaande maatregelen en het bestaan-
de instrumentarium voor het stimuleren van een leven lang leren. Er wordt daarvan
tegelijkertijd een evaluatie gemaakt, die deels als basis dient voor de SERV-voor-
stellen.
Vervolgens worden de maatregelen overlopen die in de beleidsnota’s zijn aan-
gekondigd van de minister van Onderwijs en Vorming en van de minister van
Werkgelegenheid. Dit om de SERV-voorstellen ook hieraan te kunnen toetsen. 

Dit deel concentreert zich op het bestaande flankerend beleid en dus niet op het
bestaande voorzieningenbeleid, zoals het initiële onderwijs, de beroepsopleiding,
de middenstandsopleiding, enzovoort.

Een korte opsomming leert dat er een grote diversiteit bestaat aan (voorgestelde)
stimulerende maatregelen met daaraan gekoppeld een instrumentarium.
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3.1 Regeerakkoord van de Vlaamse regering

In het regeerakkoord staat in verband met een leven lang leren het volgende te
lezen:
- het aandeel van de loonmassa dat de ondernemingen besteden aan opleiding

moet worden opgetrokken tot 1,9 % zoals voorzien in het Interprofessioneel
Akkoord;

- de Vlaamse regering een efficiënt en doelgericht instrumentarium zal opzetten
om vormings- en opleidingsinspanningen (bovenop het interprofessioneel akkoord)
binnen de ondernemingen verder aan te moedigen, waarbij voorrang wordt
gegeven aan opleidingen op de werkvloer;

- het opleidingenaanbod zal eenvormiger en transparanter worden gemaakt, wat
impliceert dat bestaande federale opleidingsstelsels zoals BEV, leerlingenwezen
voor beroepen in loondienst, worden overgedragen naar de gemeenschappen;

- in het verlengde daarvan een performant stelsel van alternerend leren en wer-
ken wordt opgezet voor de doelgroep van de deeltijds leerplichtingen;

- het onderwijs-, vormings-, opleidings- en innovatiebeleid als één geheel moeten
worden gezien en bijgevolg het opleidingspact moet gekoppeld worden aan
een innovatiepact.

Ten aanzien hiervan dient opgemerkt dat het VESOC zich heeft aangesloten bij
het engagement van de federale sociale partners om het aandeel van de loon-
massa dat aan opleiding wordt besteed op korte termijn te verhogen tot 1,4 % en
op middellange termijn (tegen 2004) tot 1,9 %. 

Er is een actieplan gestart voor de bevordering van de werkervaring voor deel-
tijds lerenden waarbij de SERV de coördinerende instantie is voor de uitvoering
van de sectorale projecten. 

20
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3.2 Beleidsvoorstellen van de minister van Onderwijs en 
Vorming

De minister van Onderwijs en Vorming kondigde in haar beleidsnota volgende
doelstellingen en maatregelen aan in het kader van een leven lang leren:

In haar beleidsnota neemt de minister als een van de strategische doelstellingen de
optimale participatie aan de kennismaatschappij garanderen van alle burgers
en dat via het concept van levenslang en levensbreed leren. De concrete vertaling
van deze doelstelling bestaat o.m. uit:
- leren leren moet deel uitmaken van de basisvorming van alle jongeren;
- meer aandacht voor het bijbrengen van basiskennis en sleutelvaardigheden;
- ICT in onderwijs en vorming en in open en afstandsleren;
- een gecoördineerde groei van en afstemming tussen de actoren in de volwas-

seneneducatie waarbij het de bedoeling is dat het aantal deelnemers stijgt;
- realiseren van soepele overstappen tussen werk en leren via, o.m. optimalise-

ren van het systeem van BEV en een operationeel systeem van EVC en een uni-
forme certificering.

Vervolgens worden een aantal operationele doelstellingen en projecten aange-
kondigd:
- In functie van het actieplan voor de herwaardering van het TSO en BSO wordt

onder meer voorgesteld:
- om de eenheid van handelen bij alle actoren binnen de beroepsopleiding te

realiseren zal een permanent overlegplatform worden opgericht dat zal samen-
gesteld zijn uit vertegenwoordigers van de opleidingen- en beroepswereld.
De opdracht van dit platform zou, onder meer, zijn de afstemming te reali-
seren tussen de aanbieders waarbij naar complementariteit moet worden
gestreefd tussen initieel onderwijs en naschoolse vorming. De interprofessio-
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nele en sectorale partners zijn de gesprekspartners voor de beroepswereld in
dit platform;

- activeren en verstevigen van de samenwerking met de beroepswereld, onder
meer door actieve deelname van het TSO en BSO aan de markt van LLL en
door certificering van competenties;

- regionale technologische centra gecofinancierd door het bedrijfsleven voor
scholen én nascholingsinitiatieven; 

- modularisering van het beroepsonderwijs.

Het actieplan heeft momenteel nog geen verdere invulling gekregen, behalve wat
betreft het modulariseringsproject. 

- In het kader van het afwerken van de eindtermen wordt vooropgesteld dat de
basiscompetenties zullen afgeleid worden van de beroepsprofielen die de SERV
maakt. 

- In het licht van de integratie van ICT wordt voorgesteld:
- het educatief gebruik van ICT volwaardig te integreren in alle niveaus en sec-

toren van het onderwijs door o.m. te onderzoeken hoe publiek-private part-
nerschappen kunnen vorm krijgen om de kosten voor basisinfrastructuur en
upgrading voor scholen te drukken en hoe een meer structurele financiering
kan worden gerealiseerd voor aankoop en upgrading van computers; door
de oprichting van regionale expertisenetwerken (wat nu met het zogenaam-
de verzameldecreet heeft vorm gekregen); door in de basisopleiding voor
leraren de nodige aandacht te besteden aan het educatief gebruik van ICT;
door maatregelen te nemen m.b.t. het aanbod en de kwaliteit van de edu-
catieve software; 

- flexibele leerplatforms op te zetten: elektronische leeromgevingen, digitale
implementatie van begeleid individueel studeren (BIS);
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- te onderzoeken hoe de IT-infrastructuur van scholen ter beschikking kan wor-
den gesteld van de gemeenschap;

- een forum voor ICT te organiseren in de loop van 2000 (in voorbereiding van
structureel overleg tussen alle betrokkenen) waarop alle beleidsaspecten zul-
len aan bod komen, taakafspraken worden gemaakt, engagementen worden
aangegaan en partnerschappen worden gesloten en opgenomen in een actie-
plan voor de digitalisering van onderwijs; 

- Om leren uit te bouwen tot een proces dat de hele levensloop omspant wordt
voorgesteld:
- zelfgestuurd leren, probleemoplossend vermogen, motivatie voor LLL van in

het basisonderwijs een belangrijke plaats te geven door dit te verwerken in
de leerinhouden en lessituaties en door gericht leren gebruiken van ICT;

- de centrale rol van de Centra voor Volwassenenonderwijs in LLL uit te bouwen
door, o.m.: 
• volwassenenonderwijs transparant en aansluitend op initieel onderwijs struc-

tureren: coördinatie van het aanbod van alle aanbieders (OSP, VDAB, VIZO)
in de EDUFORA, kenbaar maken van het aanbod via een geïntegreerde
databank in 1 loket waar alle informatie over beroepsopleiding en –vor-
ming wordt gecentraliseerd, 

• de aantrekkingskracht verhogen voor bekwame en ervaren leerkrachten
• een leidinggevend en ondersteunend kader te voorzien
• de gelegenheid te geven een autonoom en volwaardig ontwikkelingsbeleid

te voeren 
• de integratie van afstandsonderwijs 

- de uitbouw van een certificeringsysteem: certificering mogelijk maken van
opleidingen (formele en informele) onafhankelijk van het opleidingenstelsel
op basis van een algemene kwalificatiestructuur van de beroepen en een
omvattende opleidingenstructuur;
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- de hogescholen moeten fungeren als leercentra voor permanent leren op
hun niveau. Het HOKTSP zal daarom worden geïntegreerd in de hogescho-
len;

- de inschrijvingsgelden voor de voortgezette opleidingen in het tertiair onder-
wijs te bekijken; 

- een specifiek beleidsplan voor de basiseducatie op basis van de evaluatie-
studie. 

3.3 Beleidsvoorstellen van de minister van Werkgelegenheid

De minister van Werkgelegenheid werkt in zijn beleidsnota ook een aantal maat-
regelen uit voor investeringen in opleiding en vorming. 

De strategische doelstelling waarbinnen deze maatregelen kaderen, is meer indi-
viduele en maatschappelijke ontplooiing voor iedereen. Scholing en vorming
zijn daarvoor de hefboom, mogen daarom niet enkel gericht zijn op direct nut
voor de kansen van individuen op de arbeidsmarkt, maar moeten even goed wor-
den beschouwd vanuit het totale vormingsnut voor de samenleving. LLL moet ervoor
garant staan dat elk individu de mogelijkheden heeft zich autonoom te ontwikke-
len in de samenleving. Het is een opdracht van o.m. de overheid LLL te stimuleren.

In het strategisch programma voor investeren in opleiding en vorming dat vervol-
gens wordt uitgewerkt staan volgende voorstellen: 
- realisatie van een vormingsrecht waarvoor eerst een door de verschillende acto-

ren gedragen visie moet vorm krijgen over permanente vorming en het recht op
LLL. De Vlaamse regering zal daartoe een contactforum creëren waarin de uit-
gangspunten, de doelstellingen, de rol van iedereen, de instrumenten moeten
worden ontwikkeld en de outcome worden bediscussieerd;
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- een financieel stimuleringsbeleid waarbij momenteel nog geen enkel instrument
wordt uitgesloten;

- een ondersteunend beleid om drempels weg te nemen die momenteel verhin-
deren dat werknemers, werkzoekenden of werkgevers participeren aan oplei-
ding. Het gaat bv. om onvoldoende kennis van het aanbod, van de
opleidingsbehoeften…

- er zal aan minstens 20 % werkzoekenden een aanbod worden gedaan inza-
ke begeleiding, opleiding en werkervaring;

- er zal overlegd worden met de federale overheid over de overheveling van BEV
en ILW;

- de werkloosheidsuitkeringen zullen worden geactiveerd;
- de discussie zal worden gevoerd over maatregelen in de sociale zekerheid

die het recht op LLL kunnen stimuleren, bv. door vrijstelling van de RSZ-bijdra-
ge voor werknemers die een opleiding volgen;

- een decretaal kader zou worden ontwikkeld voor het afsluiten van sociale akkoor-
den gezien het beleid rond LLL moet gedragen zijn door de sociale partners;

- een geïntegreerd pakket van basisvoorzieningen op vlak van opleidings- en
begeleidingsmogelijkheden;

- ontwikkelen van instrumenten voor loopbaanplanning: loopbaanadvies, assess-
ment van kwalificaties (EVC) en competentiebeheer, sociale protonkaart of oplei-
dingen- en kenniskaart, loopbaanonderbreking voor opleiding (jobrotatie);

- een sensibiliserend beleid naar de ondernemingen om het concept LLL te sti-
muleren: via convenants met de sectorale opleidingsfondsen en partnerschap-
pen waarbij de Vlaamse sociale akkoorden zullen centraal staan

- het ondersteunen van door de werkgever en werknemers geconcerteerde
opleidingsplannen via financiële stimulansen en het ter beschikking stellen van
instrumenten zoals opleidingsplanners, sectorale consulenten, …;

- het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfswereld;
- een transparantere opleidingsmarkt via de EDUFORA te realiseren en ook met
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de lokale werkwinkels, via de screening van de kwaliteit van de opleidings-
verstrekkers;

- stimulansen voor innovatieve opleidingen; 
- de ontwikkeling van een monitoringsysteem bij de administratie.

Bij deze operationele doelstellingen kan opgemerkt worden dat de minister van
Werkgelegenheid ondertussen een initiatief heeft genomen rond permanente vor-
ming in de ondernemingen, namelijk het Forum ‘Trivisi Baanbrekend Onderne-
men’. Er is ook een evaluatie lopende over de effectiviteit van de verschillende
financiële stimuli zoals Vlamivorm, Hefboomkrediet, ESF-4,…

3.4 Top van Lissabon

In maart 2000 zijn op de Top van Lissabon een aantal maatregelen afgesproken
om de ‘Europese Unie tegen 2010 te veranderen in een toonaangevende moder-
ne en sociaal verantwoordelijke kennismaatschappij’. Het betreft hier een aantal
maatregelen die verband houden met onderwijs en vorming en waarin Vlaande-
ren een belangrijke rol speelt wat de invulling en uitvoering ervan betreft.

Afgesproken werd, onder meer:
- de creatie van een kennismaatschappij voor iedereen; door o.m.

- scholen toegang te geven tot het internet en docenten ermee vertrouwd te
maken;

- onderwijs en opleiding te richten op leven en werken in de kennismaatschappij;
- meer aandacht voor onderwijs en opleiding die zich moeten richten op meer

en betere werkgelegenheid en vooral kwetsbare doelpublieken helpen zich
om of bij te scholen.
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Daartoe moet ook een aantal afspraken inzake methodologie worden uitgevoerd,
namelijk:
- de bepaling van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren;
- het opstellen van een nationaal actieplan;
- een proces van benchmarking van de prestaties;
- het identificeren van beste praktijken;
- het opstellen van beleidsrichtsnoeren met het oog op de veralgemening van die

beste praktijken;
- de toetsing elk voorjaar door de Europese Raad van de vooruitgang bij de uit-

voering van de conclusies van Lissabon en de bespreking van economische en
sociale vraagstukken.

Er zijn 6 thematische opvolgingscommissies opgericht, waaronder één voor onder-
wijs en vorming. Om de drie maanden moeten deze opvolgingscommissies rap-
porteren aan de centrale intergouvernementele opvolgingscommissie die op
haar beurt rapporteert aan de intergouvernementele conferentie ‘Lissabon’.
Deze laatste zal om de 6 maand samenkomen. Het eerste nationaal actieplan zou
moeten goedgekeurd worden in het voorjaar van 2001.

Concrete doelstellingen die in dit verband zouden moeten worden gerealiseerd
zijn:
- halvering tegen 2010 van het aantal 18 tot 24-jarigen dat alleen lager secun-

dair onderwijs heeft gevolgd en geen verder onderwijs of opleiding krijgt;
- een jaarlijkse groei in de investeringen in menselijke hulpbronnen;
- in een Europees kader bepalen welke nieuwe basisvaardigheden moeten wor-

den ontwikkeld via permanente opleiding; 
- alle scholen toegang geven tot internet en de multimedia;
- scholen uitbouwen tot lokale leercentra die openstaan voor iedereen;
- scholing voor alle docenten in gebruik van internet en multimedia;
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- ontwikkelen van een transeuropees netwerk voor elektronische wetenschappe-
lijke communicatie waarbij naast wetenschappelijke instellingen, bibliotheken
en centra ook scholen onderling aan elkaar worden gekoppeld;

- verwijdering van hinderpalen voor mobiliteit van onderzoekers en docenten
door optimaal gebruik van bestaande Europese programma’s;

- streven naar éénvormige opmaak van curricula vitae om de beoordeling ervan
door potentiële buitenlandse werkgevers te vergemakkelijken en zo de arbeids-
mobiliteit te vergroten; 

- een grotere inzetbaarheid en minder lacunes in vaardigheden, de diensten voor
arbeidsbemiddeling moeten kunnen beschikken over Europawijde leer- en werk-
mogelijkheden;

- de permanente vorming moet de hoeksteen worden van het Europees sociaal
model o.m. via flexibel beheer van de arbeidstijd en jobrotatie. 

De Vlaamse regering heeft in het VESOC van juni 2000 de krijtlijnen bekend
gemaakt voor een Vlaamse werkgelegenheidsstrategie in uitvoering van de Top
van Lissabon.

Hierin staat, o.m. dat de onderwijs-, opleidings- en vormingsprogramma’s moeten
worden aangepast aan de verwachtingen van de kennismaatschappij. Deze
programma’s moeten op maat worden aangeboden van de diverse doelgroepen
waaronder de jongeren, de werkloze volwassenen en de risicogroepen op de
arbeidsmarkt. In dat kader moet bijzondere aandacht worden besteed aan drie
beleidspistes: de ontwikkeling van lokale leercentra, de bevordering van basis- of
startkwalificaties en de verhoging van de transparantie inzake kwalificaties.

Meer bepaald met betrekking tot onderwijs vermeldt de tekst dat men de over-
gang zal vergemakkelijken van school naar werk via een actieplan voor deel-
tijds leerplichtigen (zie hiervoor), het terugdringen van de ongekwalificeerde



29

uitstroom, de verdere modularisering van het beroepsonderwijs, de bevordering
van de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven, en de integratie van ICT in het
onderwijs.

Voorts staat in de tekst dat nog een duidelijke doelstelling inzake permanente vor-
ming en LLL moet worden geformuleerd en dat nog een gecoördineerd beleid inza-
ke LLL moet worden ontwikkeld met daarin een duidelijke streefnorm en het opzetten
van een certificeringssysteem. 

Als specifieke actiepunten worden opgesomd: het forum rond baanbrekend onder-
nemen en de start van een pioniersgroep die innovatieve concepten, acties en 
instrumenten moet ontwikkelen en ervaringsuitwisseling tussen bedrijven en bench-
marking met andere landenregio’s moet bevorderen, het intensifiëren van de aan-
maak van beroepsprofielen, het stimuleren van samenwerking onderwijs-bedrijven
op subregionaal vlak (o.a. via de STC), de dynamisering van de stelsels deeltijds
leren en de begeleidingscomponent daarbinnen in het bijzonder. 
Inzake LLL zal worden nagegaan hoe de overgang kan worden gestimuleerd
van werk naar onderwijs, met name hoe het stelsel van de aanmoedigingspremies
kan worden verbeterd.
De dienstverlening voor een ‘competentiebilan’ zal worden uitgebouwd. De erva-
ring van organisaties met dit soort van dienstverlening zal worden gebundeld, 
instrumenten ontwikkeld om op langere termijn te leiden tot een individueel recht
op een persoonlijke bilan. Als dat nodig zou zijn zal een erkenningsregeling wor-
den uitgewerkt.
Er zal tevens werk worden gemaakt van certificering van competenties, zowel in-
fomele als formele. 
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4. Doelstellingen van de SERV inzake een leven lang 
leren, aanbevelingen en voorstellen voor een geïn-
tegreerd beleid en een aangepast instrumentarium

De volgende paragraaf bevat twee onderdelen: in het eerste onderdeel worden
de doelstellingen van de SERV uitgezet inzake een leven lang leren, in het twee-
de onderdeel worden de aanbevelingen en voorstellen uitgewerkt. 

4.1 Doelstellingen, randvoorwaarden en 
verantwoordelijkheden

4.1.1 De doelstellingen van de SERV inzake een leven lang leren

De sociale partners zetten volgende doelstellingen uit met betrekking tot een leven
lang leren:
- de participatie verhogen van iedereen aan alle formele vormen van een leven

lang leren; 
- de participatie van deelname van werknemers aan vorming op jaarbasis

geleidelijk aan op te trekken tot 30 % in 2006 tot 40% in 2010;
- het recht garanderen van een ieder op een leven lang leren (voltijds en deel-

tijds werkenden, onafhankelijk van aard arbeidscontract, werkzoekenden, gehan-
dicapten, migranten, laaggeschoolden, oudere werkenden, zelfstandigen ,…);

- het voeren van een geïntegreerd beleid inzake promotie en vergemakkelijken
van een leven lang leren.



32

Deze doelstellingen sluiten grotendeels aan bij wat de betrokken ministers van
Onderwijs en Vorming en van Werkgelegenheid zelf voorstelden in hun beleids-
nota’s. De SERV wenst evenwel een aantal eigen accenten te leggen (zie punt 5.2)
in de maatregelen ter realisering van de doelstellingen.

4.1.2 Randvoorwaarden en verantwoordelijkheden

Een beleid inzake een leven lang leren kan niet enkel gevoerd worden in de beleids-
domeinen onderwijs, opleiding en werkgelegenheid. Het is onlosmakelijk ver-
knoopt met een aantal andere beleidsterreinen en moet gesteund zijn op een
consensus tussen de sociale partners onderling en met de overheid. Naast de nood-
zaak aan een geïntegreerd Vlaams beleid is er evenzeer coördinatie nodig tus-
sen de Vlaamse maatregelen en de maatregelen van de federale overheid en dit
omwille van het feit dat maatregelen inzake de stimulering van LLL ook met het
federale beleidsniveau hebben te maken. We wijzen in dit verband op bv. de
sociale zekerheid en de fiscaliteit. 
De minister van Werkgelegenheid blijkt deze uitgangspunten te ondersteunen.

Om wat concreter te worden over wat een geïntegreerd Vlaams beleid zou kun-
nen zijn: het betekent dat alle betrokken beleidsmakers en beleidsterreinen wor-
den geactiveerd. Zo zal de Vlaamse overheid ermee rekening moeten houden dat
een beleid inzake LLL ook implicaties heeft voor bv. de persoonlijke (publieke en
private) dienstverlening (bv. kinderopvang, ouderenopvang). Zij zal tevens flan-
kerend moeten optreden, met name wordt daarbij gedacht aan het toezien op de
kwaliteit van de voorzieningen, op de transparantie en afstemming van de voor-
zieningen en op de toegang tot die voorzieningen.
De coördinatie met het federale niveau betekent, o.m. dat rekening wordt gehou-
den met de mogelijke gevolgen/effecten van bepaalde maatregelen en acties inza-
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ke LLL op vlak van de sociale zekerheid (bv. pensioenrechten, fiscale stimuli). Voor
sommige aspecten hiervan zijn de sociale partners (mede)verantwoordelijk. Gedacht
wordt aan bv. sociale zekerheid, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, arbeids-
organisatie. 

De overheid en de sociale partners zullen dus tot afspraken moeten komen die een
leven lang leren bevorderen en vergemakkelijken. Dat wil zeggen, afspraken en
maatregelen om een behoeftedekkend aanbod te creëren, waarvan de kwaliteit
en toegankelijkheid zijn gegarandeerd, maatregelen ook om de gebruikers te
begeleiden en informeren, om valorisering van verworven competenties mogelijk
te maken, om de verhouding tussen vorming en arbeid te verbeteren. 

Een even grote factor in het al of niet lukken van een geïntegreerd beleid is de
betrokkenheid – naast de overheid en de sociale partners - van alle andere acto-
ren, namelijk de ondernemingen, instellingen en individuen, en de bereidheid om
hun verantwoordelijkheid ten volle op te nemen. 

4.2 Aanbevelingen en voorstellen

4.2.1 Onderwijs en opleiding

4.2.1.1 Vertrekpunt: evaluatie van de SERV-aanbeveling over volwassenenonderwijs van 1992

In oktober 1992 heeft de SERV reeds een uitgebreide aanbeveling uitgebracht
over het volwassenenonderwijs. We hernemen enkele van de krachtlijnen van die
aanbeveling om na te gaan wat er ondertussen reeds is gerealiseerd of nog in
intenties is blijven steken:



34

- Meer samenhang, coördinatie en taakverdeling tussen de diverse opleidings-
stelsels in de volwasseneneducatie. De EDUFORA zijn daartoe opgezet.

- Versnippering tegengaan, het aanbod efficiënter maken en de aansluiting op
de arbeidsmarkt bevorderen. Het decreet op het volwassenenonderwijs heeft
daartoe een weliswaar onvolledige, maar toch eerste aanzet gegeven. We
komen er in een volgende paragraaf op terug.

- Meer lokale autonomie en uitbreiding van het afstandsonderwijs. De Minister
van Onderwijs en Vorming herneemt deze punten in haar beleidsnota.

- Optimale toegangs- en doorstroommogelijkheden, d.w.z. modulaire trajecten,
EVC, aangepaste toelatingsvoorwaarden, maatregelen inzake de combinatie
werk-opleiding-gezin, goede informatieverstrekking aan en begeleiding van
de gebruiker. Deze punten zijn bijna allemaal opgenomen in de beleidsnota’s
van de bevoegde ministers. 

- Een aangepast personeelsstatuut en specifiek personeelsbeleid in het volwas-
senenonderwijs, namelijk combibanen en stimulansen om praktijkmensen aan
te trekken. Dit punt is nog steeds niet gerealiseerd.

- Een gericht doelgroepenbeleid: kostenloosheid voor wie geen basiskwalificatie
heeft, voor uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en rechthebbenden op een
bestaansminimum (werd gerealiseerd via vrijstelling van de inschrijvingsgelden). 

Op een aantal punten zijn reeds stappen vooruit gezet, voor een aantal andere
worden door de bevoegde minister grosso modo de volgende maatregelen aan-
gekondigd, die ten volle worden ondersteund door de SERV-partners:
- integratie van het idee van een leven lang leren en sensibiliseren reeds in het

initiële onderwijs;
- creatie van een behoeftedekkend aanbod van een leven lang leren met aan-

sluitende leerwegen;
- coördinatie en op termijn onderlinge afstemming van dat aanbod. De profile-

ring van de verschillende aanbieders moet ook duidelijker worden;
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- garanderen van de toegang tot een leven lang leren en van de kwaliteit van het
aanbod.

De concrete acties die moeten volgen, worden hierna opgesomd. Zij worden vol-
ledig onderschreven door de sociale partners. 

4.2.1.2 Een basis voor LLL in het initieel secundair onderwijs

Zo moet de basis voor een leven lang leren reeds in het initieel secundair onder-
wijs worden gelegd. Dat betekent dat aan attitudevorming moet worden gewerkt
zodat een leven lang leren voor leerlingen een vertrouwd concept wordt. Een vak-
overschrijdende eindterm zoals ‘leren leren’ is voor de sociale partners dan ook
uitermate belangrijk. Ook moeten studievaardigheden en -technieken worden aan-
geleerd die het leerlingen mogelijk maken een leven lang te leren. Het gaat hier-
bij concreet om zelfstandig en zelfgestuurd leren, ervaringsleren, enzovoort. Daarbij
zal de inzet noodzakelijk zijn van nieuwe leermethoden zoals afstandsleren, en
nieuwe leermiddelen zoals ICT en multimedia-leren. 

4.2.1.3 Modulaire leertrajecten in het initiële onderwijs en het volwassenenonderwijs

De modularisering zal ongetwijfeld bijdragen tot het bevorderen en vergemakke-
lijken van een leven lang leren. Modulariseren betekent immers dat op gezette
afstanden op- en uitritten worden gemaakt waarvan mensen kunnen gebruik maken
om in een opleiding te stappen. Zo kunnen mensen die om een of andere reden
hun studies onderbreken of niet afmaken gemakkelijk herintreden in het onderwijs-
en opleidingssysteem. 

De sociale partners bepleiten naast de modularisering van het BSO en DBSO ook
de modularisering van het TSO en de wederzijdse afstemming van de modules
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in het volwassenenonderwijs op die van het initiële onderwijs zodat het bv. moge-
lijk wordt in te stappen in het volwassenenonderwijs op het moment en het niveau
dat voor de cursist het meest geschikte is. Dit zou ook moeten remediëren aan
de enorme vroegtijdige uitval uit het volwassenenonderwijs.

4.2.1.4 Een systeem voor erkenning van verworven competenties en updaten van kwalificaties

De voorwaarden om dit systeem van modularisering echt te laten werken zijn aan-
sluitende leerwegen en een transparant en sluitend systeem van erkenning van ver-
worven competenties (EVC) met decretale basis. Pas dan kan men gemakkelijker
overstappen van het ene systeem naar het andere en kan ervaring en kennis die
elders werden opgedaan worden gevaloriseerd. De SERV-partners onderschrijven
dus ten volle wat daarover door de bevoegde ministers is aangekondigd en 
dringen aan dat hiervan snel werk zou worden gemaakt. De SERV stelt wel de
voorwaarde voorop dat de standaard waarover in de beleidsnota van de minis-
ter van Onderwijs en Vorming sprake is in de vorm van een ‘kwalificatiestructuur
van alle beroepen’, gebaseerd is op het werk dat in het kader van het SERV-
beroepsprofielenproject gebeurt rond beroepenstructuren en beroepsprofielen.
Deze standaard moet eveneens gelden voor alle reguliere opleiders. 

De SERV houdt tevens een pleidooi voor een systeem dat het mogelijk maakt reeds
verworven kwalificaties (diploma’s, getuigschriften, certificaten) up-to-date te houden,
of met andere woorden een aanbod om verworven kwalificaties te onderhouden. 

4.2.1.5 Basiscompetenties die herkenbaar zijn afgeleid van beroepsprofielen

De inhoud van de beroepsgerichte opleiding in alle leertrajecten zowel in het ini-
tiële als in het volwassenenonderwijs moet volgens de SERV afgestemd zijn op de
beroepsprofielen. 
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Voor wat het initiële onderwijs betreft, is deze discussie lopende in het kader
van het zogenaamde Themadecreet dat o.m. de basiscompetenties betreft. Het
Themadecreet stelt dat het decreet op het volwassenenonderwijs moet worden
gewijzigd zodat de BC in het initiële onderwijs en het volwassenenonderwijs op
elkaar zijn afgestemd. 
De SERV dringt erop aan dat voor het beroepsgerichte analoge, dat is het aan-
bod in het OSP dat analoog is aan het aanbod in het secundair onderwijs, en het
beroepsgerichte niet-analoge aanbod zou gelden dat de basiscompetenties moe-
ten gebaseerd zijn op beroepsprofielen. 
De SERV zal er borg voor staan dat in deze beroepsprofielen belangrijke onder-
delen voor een leven lang leren zoals attitudevorming en sleutelvaardigheden in
het algemeen goed worden uitgewerkt. Maar dan moet er over deze opleidings-
profielen/basiscompetenties terugkoppeling zijn naar de sociale partners die
zullen nagaan in welke mate de beroepsprofielen herkenbaar zijn vertaald. 

4.2.1.6 De leraar als begeleider van het leerproces

De leraar krijgt in deze opvatting van een leven lang leren ook een nieuwe rol,
namelijk die van begeleider van het leerproces. De lerarenopleiding en de beroeps-
profielen van leraren zullen in die zin moeten worden aangepast. Er moet eveneens
een gericht aanbod worden gecreëerd van navorming voor leraars over ICT en de
leerstrategieën om ze toe te passen. De SERV ondersteunt dus zeker regionale exper-
tisenetwerken die daartoe zullen starten op voorwaarde dat er afstemming komt met
de EDUFORA en bestaande instanties op vlak van nascholing en begeleiding. 

4.2.1.7 Contractonderwijs: een duidelijk en eenvormig kader gewenst

De SERV wil ook de optie ondersteunen dat het initiële onderwijs aansluiting moet
krijgen bij de beroepswereld d.m.v. actieve deelname aan de markt van LLL. 
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Scholen zouden via contractonderwijs die aansluiting kunnen maken. De SERV wil
nagaan of en hoe de sectorale opleidingsfondsen hierin een rol kunnen spelen.
De overheid zou een duidelijk kader moeten uittekenen dat eenvormig is wat de
intekeningsvoorwaarden betreft en geldt voor alle opleiders 

4.2.1.8 LLL ook een volwaardige opdracht voor het hoger onderwijs 

De SERV stelt ook maatregelen voor in het hoger onderwijs die een leven lang
leren moeten bevorderen, namelijk dat LLL als volwaardige opdracht zou worden
opgenomen door het hoger onderwijs. De verdere concrete uitwerking van dit
standpunt zal gebeuren in het derde deel van de kaderaanbeveling dat over het
hoger onderwijs zal handelen. 
Uit onderzoek7 blijkt dat personen die hoger onderwijs hebben gevolgd, ook meer
gewonnen zijn voor LLL en deelnemen aan voorzieningen voor LLL. Deze vaststel-
ling heeft twee implicaties, ten eerste dat de deelname aan LLL van diegenen die
geen hoger onderwijs hebben gevolgd extra moet worden aangemoedigd en
ten tweede, dat de democratisering van het hoger onderwijs weer hoog op de
agenda moet komen.
Concrete maatregelen om beide doelstellingen te realiseren kunnen zijn: de toe-
gang tot LLL voor iedereen garanderen en voor sommige groepen extra te stimu-
leren door drempels weg te halen, het leggen van een brede, gemeenschappelijke
basis in het secundair onderwijs d.m.v. een gemeenschappelijke eerste graad,
werken aan een correcte oriëntering en aan aansluitende overgangen tussen het
secundair en hoger onderwijs, de deelname aan hoger onderwijs vergemakkelij-
ken voor bepaalde groepen door de kostprijs ervan voor hen te verlagen via
een adequaat systeem van studietoelagen.

7 “Leren: geen afgesloten boek.” Rapport in opdracht van het Ministerie van O, C en W ten behoe-
ve van het Kennisdebat. Den Haag, februari 1997.
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4.2.1.9 Volwassenenonderwijs: een doelgroepenbeleid en een modern personeelsbeleid

Het aanbod in het volwassenenonderwijs moet volgens de SERV worden afgestemd
op de noden aan een leven lang leren. Meer bepaald voor bepaalde groepen
zoals BUSO-leerlingen, ontbreekt nu een aanbod. Ook andere groepen zoals
lagergeschoolden, ouderen en allochtone jongeren komen minder aan bod. Hun
participatie ligt onder het gemiddelde. Gezien de SERV voorstander is van een
leven lang leren voor alle individuen, pleit de SERV voor een actief doelgroepen-
beleid in het OSP dat hen aansluiting laat krijgen bij het concept van een leven
lang leren en bij de studievaardigheden en -technieken die ze daarvoor nodig heb-
ben waardoor hun arbeids- en loopbaankansen zouden worden geoptimaliseerd. 

Wat het personeelsbeleid betreft, heeft het nieuwe decreet op het volwassenen-
onderwijs zijn volle potentieel niet gerealiseerd. Stimuli om combibanen te reali-
seren en om praktijkmensen aan te trekken zijn nog steeds niet gerealiseerd. De
SERV dringt erop aan dat de minister van Onderwijs en Vorming deze lacune zou
invullen. Zo kan ook gedacht worden aan het valoriseren van verworven compe-
tenties voor praktijkmensen die in bepaalde opleidingen willen lesgeven. 
De SERV dringt ook aan op een sterkere professionalisering van het lerarencorps
in het volwassenenonderwijs, bv. door ook in specifieke navorming te voorzien,
door in de initiële lerarenopleiding de specificiteit van het lesgeven in het vol-
wassenenonderwijs in te bouwen. 
In het volwassenenonderwijs zouden ook mogelijkheden moeten worden gecreëerd
voor stages voor leerkrachten en cursisten. 

4.2.1.10 ICT, multimedia en innovatieve technieken als hefbomen voor LLL

Leren met ICT en multimedia, is niet enkel belangrijk voor het initiële onderwijs
maar in alle leertrajecten en op alle opleidingsniveaus. Innovatieve opleidings-
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technieken zoals videoconferencing, teleclassing, enzovoort, zijn in die andere
trajecten nog meer aangewezen. Ook een aanbod zoals Open Universiteit kan
en moet een belangrijke rol spelen in een leven lang leren. De SERV pleit er
daarom voor dat deze technieken een ruimere toepassing zouden krijgen en dat
ze toegankelijk zijn voor iedereen. De sociale partners willen daarbij hun ver-
antwoordelijkheid opnemen en nagaan hoe zij kunnen bijdragen tot de versprei-
ding en het gebruik ervan. 
In het nieuwe decreet op het volwassenenonderwijs wordt de mogelijkheid inge-
bouwd om gemengd onderwijs (afstands- en contactonderwijs) te volgen, maar
dit zou nog verder moeten worden uitgebouwd.

4.2.1.11 Basiseducatie en 2de kansonderwijs

Vlaanderen scoort niet goed op het vlak van gecijferdheid en geletterdheid, d.w.z.
de mogelijkheden die iemand heeft om een brede waaier van informatie te ver-
werken in onze geïnformatiseerde samenleving8. Deze onrustwekkende cijfers
tonen aan dat de basiseducatie en het 2de kansonderwijs is Vlaanderen cru-
ciaal zijn in een beleid inzake een leven lang leren. De SERV dringt aan werk te
maken van een actieplan laaggeletterdheid en laaggecijferdheid met werknemers
en werkzoekenden als prioritaire doelgroepen. 

Wat basiseducatie betreft pleit de SERV voor aandacht voor volgende speerpun-
ten :
- de verankering van basiseducatie in een leertraject met inbegrip van een ade-

quate oriënteringfase. Oriëntering en begeleiding dienen ertoe te leiden dat vol-
wassenen worden toegeleid naar het meest aangewezen leertraject. Een duidelijke

8 Zie o.m. de studie van Dirk Van Damme, Luc van de Poele en Els Verhasselt: Hoe geletterd/gecijferd
is Vlaanderen ? Garant, Leuven, 1997 en de IALS cijfers. 
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positionering van basiseducatie in en een samenwerkingskader met het vol-
wassenenonderwijs is dan ook noodzakelijk om de individuele cursist de garan-
tie van een aangepast en naadloos traject te verzekeren;

- de zorg voor kwaliteit: de modularisering in basiseducatie zorgt reeds voor de
versterking van de kwaliteitseisen in basiseducatie. Het debat inzake ‘eind-
doelen’, ook in basiseducatie, dient bij te dragen aan een verdere structurele
verankering van kwaliteit;

- een verdere versterking van de werking van basiseducatie op de werkvloer;
- blijvende aandacht voor basiseducatie ook in functie van inzetbaarheid op de

arbeidsmarkt.

4.2.1.12 Een behoeftedekkend aanbod dat transparant is

De SERV pleit overigens globaal voor een behoeftedekkend aanbod, maar op
voorwaarde dat er afstemming is van het aanbod van alle opleiders en dat dit
aanbod ook transparant is. Afstemming betekent voor de SERV dat gewerkt wordt
aan een duidelijke profilering van de verschillende voorzieningen en dit wat de
inhoud en de doelgroep betreft. Iets wat de minister van Onderwijs en Vorming
ook aankondigde in haar beleidsnota. Een zekere inhoudelijke overlap moet moge-
lijk zijn, op voorwaarde dat de doelgroep duidelijk is afgelijnd. In ieder geval zul-
len de voorzieningen beter moeten gaan samenwerken op vlak van doorverwijzing,
leerinhouden (bv. leerpakketten), uitwerken van modulaire leertrajecten, geza-
menlijk gebruik van infrastructuur. 
Daarvoor moeten volgens de SERV de Edufora efficiënt kunnen functioneren, wat
betekent dat zeker de relatie tot en met de STC’s moet worden uitgeklaard. Het
is in de Edufora dat het aanbod moet in kaart worden gebracht en het overleg
over de afstemming moet plaatsvinden. Dat in kaart brengen van het oplei-
dingenaanbod zou tot een publiek toegankelijke databank moeten leiden. Dit over-
leg moet volgens de SERV verlopen via op voorhand en correct vastgelegde 
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procedures: alle partijen moeten aan bod komen en zich in een gelijkwaardige
positie weten. De rol van de STC hierin is het toetsen van het aanbod aan de
arbeidsmarktbehoeften en van het formuleren van de behoeften van de arbeids-
markt.

In dit verband is de SERV ook vragende partij voor een actiever beleid om de toe-
leiding naar en deelname te bevorderen aan opleidingen voor knelpuntberoepen. 

4.2.1.13 Een performant systeem van informatie en advies over het opleidingsaanbod 

Nog een belangrijke randvoorwaarde opdat een behoeftedekkend aanbod ook
doelmatig zou zijn, is dat een performant systeem van informatie en advies over
het opleidingsaanbod waarvan alle potentiële gebruikers moeten kunnen gebruik
maken, ook voor levensbreed leren. Het moet een systeem zijn dat al te grote
versnippering vermijd in verschillende initiatieven, en waarin andere voorzien-
ingen zoals basiseducatie en 2de kansonderwijs zijn ingebed.

4.2.1.14 Dit systeem moet zeker aandacht hebben voor de groepen die nu nog ondermaats deelnemen aan 

volwasseneneducatie

De vernieuwde VIZO-centra, de vormingscentra uit de landbouwvorming en de
vernieuwde VDAB-beroepsopleiding. 

Wat de middenstandsopleiding betreft, moeten de vernieuwde VIZO-centra een
centrale rol blijven spelen in de KMO-opleidingen. Daartoe moeten zij voldoen-
de middelen krijgen op een structurele basis en volgens duidelijke criteria. Het
aanbod moet sterker vraaggericht worden, wat via de financiering moet worden
aangemoedigd en wat via samenwerkingsverbanden kan worden bevorderd.



De vormingscentra uit de landbouwvorming moeten voldoende middelen krijgen
om hun rol als begeleiders van de ontwikkelingen in land- en tuinbouw mogelijk
te maken. Het aanbod van de centra moet enerzijds tegemoet komen aan de nieu-
we verzuchtingen vanuit de maatschappij inzake duurzaamheid en natuurge-
richtheid, maar moet anderzijds voldoende ruimte geven om toe te laten dat land-
en tuinbouwers de ontwikkelingen op wereldvlak blijven volgen.

De overheid kan bijkomende stimulansen geven om bepaalde beleidsmaatrege-
len te versterken maar moet de centra voldoende vrijheid laten om zelf in te spe-
len op de vraag vanuit de sector.

De hervorming van de VDAB moet de transparantie van de arbeidsmarkt bevor-
deren, garanderen dat er een maximale afstemming van vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt is, de activiteitsgraad in Vlaanderen opvoeren en ten goede
komen aan werkzoekenden, werkenden en werkgevers. De SERV-partners bena-
drukken daarbij dat er nood is aan een sterke overheidsdienst die functioneert als
regisseur voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Tegelijk moet de Vlaamse overheid, via
de actor, de diensten garanderen die tot haar verantwoordelijkheid behoren. 
De publieke actor die nu zal worden gecreëerd krijgt de belangrijke taken van
opleiding en begeleiding, (re)integratie op de arbeidsmarkt van groepen die het
moeilijk hebben, opleidingen om de kloof tussen vraag en aanbod te versmallen
(bv. knelpuntberoepen, herscholing). 

4.2.2 Arbeid en opleiding

Zoals reeds gesteld werd menen de sociale partners dat een leven lang leren
een gedeelde verantwoordelijkheid is van het beleid, de werkgever en de werk-
nemer. 
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De sociale partners willen het sociaal overleg in de onderneming bevorderen over
het thema leven lang leren. Wil men een stimulerende leeromgeving in bedrijven
scheppen, is er een wederzijdse inspanning nodig van werkgever en werkne-
mer. De werkgever stelt tijd en middelen ter beschikking, zorgt voor een leersti-
mulerende omgeving en van de medewerker mag worden verwacht dat hij of zij
de aangeboden kansen ook effectief aangrijpt. 

De SERV is ervan overtuigd dat niet alleen financiële stimuli nodig zijn, maar dat
er evenzeer nood is aan een flankerend beleid waarin de randvoorwaarden
gecreëerd worden.
De instrumenten die daarbij ontwikkeld worden, moeten eenvoudig en transparant
zijn en de bestaande subsidiestromen dienen gestroomlijnd te worden. De gebrui-
kers moeten duidelijk terechtkunnen bij één instantie voor de verschillende maatre-
gelen. Een beleid dient aansluiting te vinden bij het vormingsbeleid in de sectoren. 

Het beleid steunt op vier pijlers : een stimuleringsbeleid in bedrijven, een stimu-
leringsbeleid voor werkenden, een flankerend beleid en specifieke acties gericht
op de vernieuwde arbeidsorganisatie. 
Daarbij moet telkens gezocht worden naar methoden en instrumenten om groe-
pen die momenteel onvoldoende participeren aan opleiding aan bod te laten
komen. We denken daarbij aan personen met een handicap, allochtonen, arbei-
ders, laaggeschoolde werknemers, oudere werknemers en werknemers van KMO’s.

4.2.2.1 Het stimuleringsbeleid in bedrijven 

De sociale partners op de diverse niveaus hebben een verantwoordelijkheid inza-
ke LLL. De rol van de sectoren en de sectorfondsen is cruciaal, gezien de inbed-
ding in het sociale overleg, de knowhow die werd opgebouwd en het belang van
het bereiken van KMO.
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Hierbij wijzen de sociale partners er op dat de discussie met de Europese Com-
missie i.v.m. de sectorfondsen en aanmelding van de sectorfondsen als staatssteun
nog steeds niet beslecht is. Zij dringen erop aan dat er zo snel mogelijk duide-
lijkheid gecreëerd wordt. De Vlaamse sociale partners menen dat een verplichte
aanmelding dient vermeden te worden, zeker wanneer dit de snelheid en de flexi-
biliteit van sectorale regelingen in gedrang zou brengen. Het mutualisering van
middelen mag op deze manier niet afgestraft worden. 

De sociale partners van de SERV menen dat de verordening inzake de kaderre-
glementering voor vorming een stap vooruit betekent inzake snelheid en admini-
stratieve eenvoud met betrekking tot vormingssteun: in plaats van aanmelding
vooraf is er een toetssteen achteraf met verslaggeving. Het gevaar voor rechts-
onzekerheid stelt zich echter: wat gebeurt er indien er ex-post wordt vastgesteld
dat bepaalde steun niet verenigbaar is met de verordening? Een procedure
waar bij de lidstaten op vrijwillige basis en in geval van twijfel toch voorafgaan-
delijk goedkeuring kunnen vragen aan de Commissie, is wenselijk.

De verhoging van de steunintensiteit voor bepaalde doelgroepen werd niet
weerhouden onder de vrijstelling. De SERV merkt op dit alleszins een ontmoedi-
gingseffect zal hebben bij de lidstaten. Tot slot wordt in de verordening niet meer
gedefinieerd wat in aanmerking komt voor steun aan bedrijven, zodanig dat de
problematiek van betaald educatief verlof en alternerend leren en werken niet dui-
delijker wordt. 

De bestaande instrumenten om opleiding in bedrijven aan te moedigen zijn
ESF3 zwaartepunt 3 en Hefboomkrediet. Als inhoudelijk regisseur van ESF zwaar-
tepunt 3 heeft de SERV inspanningen geleverd om deze instrumenten op mekaar
af te stemmen en te vereenvoudigen. 
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Het hefboomkrediet werd omgevormd tot een algemene steunmaatregel voor oplei-
ding en vorming zoals gevraagd werd door de Vlaamse sociale partners in de Aan-
beveling inzake het Vlaamse Actieplan in uitvoering van de Europese Richtsnoeren
2000 (19 januari 2000). Een aantal uitgangspunten zijn daarbij belangrijk:
- de “hefboomidee” blijft behouden, namelijk dat Vlaamse middelen worden inge-

zet ter versterking van de sectorale en/of private middelen; 
- de middelen worden voornamelijk ingezet ter ondersteuning van het Zwaarte-

punt 3;
- de gestructureerde manier waarop aan opleiding wordt gedaan is cruciaal. 

Er werd een stimulans ingebouwd om een doelgroepenbeleid te voeren, name-
lijk via de invoering van een systeem van bonuspunten. 

4.2.2.2 Een stimuleringsbeleid voor de werkenden 

Bij de concrete invulling van het recht op een leven lang leren moeten niet alleen
de opleiding en bijscholing gestimuleerd worden, maar eveneens een aantal voor-
waarden worden vervuld waardoor een individu de toegang krijgt tot LLL. Wer-
kenden moeten de mogelijkheid krijgen om hun competenties te laten schatten 
(cf. een competentiebilan), op basis daarvan de opleidingsnoden vast te stellen,
rekening houdend met de individuele en gezinsverwachtingen en hen tenslotte de
kans te geven om zich te oriënteren en een loopbaanpad uit te tekenen. 

Een eerste stap in dit proces houdt in dat in bedrijven oog is voor het uittekenen
van loopbaanpaden en het geven van loopbaanperspectieven van medewerkers. 
De tweede stap houdt in dat er een stelsel wordt ontwikkeld van loopbaan- en
opleidingsadviseringscentra voor werknemers. Er moeten instrumenten ontwikkeld
worden voor loopbaanbegeleiding, counseling en competentieassessment,
het inschatten van competenties die een persoon verworven heeft. 
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Er bestaat momenteel -op enkele pioniers na - geen aanbod van organisaties die
de loopbaanplanning van een individu kunnen ondersteunen. De nodige instru-
menten voor competentiemanagement en het waarderen van competenties ont-
breken. 

Deze organisaties dienen onafhankelijk te functioneren van bedrijven en oplei-
dingsverstrekkers en de nodige deskundigheid op te bouwen. Er moet zeker aan-
dacht uitgaan naar groepen die nu minder participeren aan opleiding.

Gebruikers moeten beroep kunnen doen op één loket waarbij enerzijds een aan-
bod op maat van competentie- en loopbaanadvies is en anderzijds de nodige
informatie kan gekregen worden over opleidingsmogelijkheden. 
Een centrum dient dus zicht te hebben op de complexe opleidingsmarkt, waarbij
in de toekomst beroep moet kunnen gedaan worden op de EDUFORA. Zowieso
is de netwerking met de lokale werkwinkels en andere actoren op het terrein van
cruciaal belang. 

Wil men de vraag van werknemers naar opleiding bevorderen, zijn er instrumenten
die een financiële stimulus inhouden en die tijd beschikbaar stellen om opleiding
te volgen. 

Het huidige stimuleringsbeleid ter zake moet alleszins bijgestuurd worden. De in-
strumenten zijn het Betaald Educatief Verlof (BEV), de aanmoedigingspremies en
de vergoeding bij sociale promoties. Elk systeem heeft zijn eigen merites : zo
stelt het BEV het volgen van vorming onder bepaalde voorwaarden gelijk met
arbeidstijd, met behoud van sociale zekerheidsrechten. Door middel van aan-
moedigingspremies krijgen werknemers een tegemoetkoming wanneer ze de loop-
baan tijdelijk onderbreken -voltijds of deeltijds- om vorming te volgen. De vergoeding
bij sociale promotie dekt een deel van de inschrijvingskosten.
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De verschillende instrumenten dienen op mekaar afgestemd te worden en er moet
een nieuwe dynamiek en groei komen. 

In het algemeen moet het principe van de transitionele arbeidsmarkt bevorderd
worden en het concept van de levensloopbaan geïntroduceerd worden : werk-
nemers moeten soepele in- en uittredeformules aangeboden worden die het moge-
lijk maken om naargelang de gezinsfase de combinatie gezin en arbeid mogelijk
te maken en om opleidingsnoden te vervullen in functie van de loopbaan. 
In dit kader moet onderzocht worden welke formules kunnen gebruikt worden
om opleidingskrediet te kapitaliseren met de bedoeling om langdurig opleidings-
verlof op te nemen. 

Om ook de zelfstandige ondernemers (zelfstandig werkenden) tot een leven lang
leren te stimuleren moeten verschillende hinderpalen worden overwonnen. Zelf-
standige ondernemers kampen in de eerste plaats met een tijdsgebrek en halen
aan dat cursussen dikwijls op een slecht moment van de dag worden georgani-
seerd. Verder blijkt ook dat zij van mening zijn geen behoefte aan bijkomende
vorming te hebben of niet gemotiveerd zijn om aan voortgezette vorming deel te
nemen. Ook een onaangepast aanbod of een niet toepasbare cursusinhoud weer-
houden vele zelfstandige ondernemers om de stap naar een leven lang leren te
zetten. Tenslotte wordt ook de kostprijs aangehaald als remmende factor.

De sociale partners zullen naar de zelfstandige ondernemers toe het belang van
voortgezette vorming en een leven lang leren blijven benadrukken. De overheid
kan ook bij deze groep bijkomende vorming stimuleren, onder andere door vol-
doende middelen ter beschikking te stellen zowel voor vraaggerichte stimuli als
een ondersteuning van het aanbod. 
Vanuit de aanbieders van voortgezette vorming moet voldoende aandacht worden
besteed aan het praktijkgerichte, concreet toepasbare van het vormingsaanbod.
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4.2.2.3 Het ontwikkelen van een flankerend beleid 

De Vlaamse ondernemingen moeten een doordacht competentiebeleid van hun
personeel ontwikkelen. Om de vormingsinspanningen binnen de ondernemingen
en in het bijzonder in KMO verder aan te moedigen moet een efficiënt en doel-
gericht instrumentarium worden ontwikkeld. Aangezien opleidingsplannen één
van de zinvolle manieren zijn om tot goede opleidingsprojecten te komen, nemen
de sociale partners zich voor om het aanmoedigingsbeleid ter zake verder te
zetten. 

Instrumenten moeten verder ontwikkeld worden om behoeften te meten en de kwa-
liteit van opleiding te bevorderen. Opleiding dient opgenomen te worden tot op
het strategische niveau van de ondernemingen. 
De sociale partners menen eveneens dat in het kader van kwaliteitsbevordering
het ontwikkelen van een model om het opleidingslandschap te certificeren nood-
zakelijk is. 

De sociale partners nemen zich voor om het bestaande netwerk van sectorconsu-
lenten (in de huidige doelstelling 4) om te vormen tot een gebruikersgroep van
Hefboomkrediet en ESF 3. Via dit kanaal kunnen gerichte acties naar onderne-
mingen en sectoren in verband met een leven lang leren plaatsvinden. Via dit
kanaal kan er interne uitwisseling van goede praktijken plaatsvinden.

Tenslotte dienen alle obstakels voor het individu om opleiding te volgen, wegge-
werkt te worden. Daarbij denken we niet alleen aan de financiële kant (zie supra),
maar ook aan problemen inzake flexibele kinderopvang en mobiliteit. 
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4.2.2.4 Specifieke acties i.v.m. de vernieuwde arbeidsorganisatie

Leren kan op verschillende manieren : door formeel opleiding te volgen, door
on-the-job-training of door ervaring. Een job met een rijke taakinhoud of een afwis-
selende en stimulerende werkomgeving zijn heel belangrijk om vaardigheden en
competenties in stand te houden en op te bouwen. Het concept van een leven lang
leren heeft eveneens gevolgen voor de organisatie van de arbeid en voor de
arbeidsorganisatie as such : taken moeten voldoende rijk of omvangrijk zijn, zodat
leermogelijkheden voorhanden zijn. Met andere woorden: concepten zoals ‘de
leergerichte organisatie’ veronderstellen een taakinvulling die ‘leren op de werk-
plek’ mogelijk maakt en een organisatie van de arbeidstijden die leren zowel
formeel als informeel mogelijk maakt. 

Om dit proces aan te moedigen en te sturen, dienen er goede praktijken samen-
gebracht te worden. Daarbij dienen de criteria voor succes geïdentificeerd te wor-
den en standaardnormen uitgezet te worden. Ondernemingen kunnen in een
volgende stap aan benchmarking doen waarbij de vooruitgang kan gemeten wor-
den. 

De sociale partners nemen zich verder voor om het concept van jobrotatie ver-
der te verspreiden en modelacties op te zetten. 
Bovendien willen ze de creatie van leeromgevingen (peterschapsformules, men-
torship, on-the-jobtraining…) bevorderen.
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