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De Vlaamse sociale partners hebben het actieplan getoetst aan hun kaderaan-
beveling van juli 2000 inzake leven lang leren. 
De SERV meent dan ook dat het actieplan leven lang leren van de Vlaamse rege-
ring in globo zeer positief is. De meest positieve punten zijn : 
• een gemeenschappelijke aandacht vanuit Onderwijs, Economie en Werkgele-

genheid ;
• de erkenning van de rol van de sociale partners ;
• het opnemen van een aantal nieuwe pistes ;
• de vertaling van een deel van de engagementen in concrete actiepunten waar-

op een timing werd gezet.

Toch menen de partners een aantal leemten vast te stellen en vragen zij aan-
dacht voor een aantal accenten.
De operationalisering is vooral onevenwichtig voor de delen van onderwijs en
economie. Er ontbreken een aantal visies en beleidsaccenten evenals een vertaling
naar concrete engagementen met een stappenplan en een duidelijke timing. 
Wat betreft Onderwijs kunnen we de volgende elementen op een rij zetten : 
• De planning en de timing in verband met de verdere ontwikkeling van volwas-

senenonderwijs, zowel betreffende de relatie met de ontwikkelingen in het ini-
tieel onderwijs (vb. modularisering) als de ontwikkeling van een aanbod naar
specifieke doelgroepen (vb. ex-BUSO leerlingen) moet opgenomen worden in
het Vlaamse actieplan.

• Er is te weinig aandacht in het actieplan voor de noodzakelijke investering in
human resources die leven lang leren met zich mee brengt. Niet enkel naar leer-
krachten in het initieel onderwijs, maar ook naar opleiders en begeleiders in de
voorzieningen voor volwassenen zijn inspanningen nodig : mogelijkheden voor
opleiding en navorming, een aangepast beroepsprofiel, een aangepast statuut.

• Op welke manier zal permanente vorming in het hoger onderwijs uitgebouwd
worden ?
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• Welke concrete strategieën zijn er voor de herwaardering van technisch en
beroepsonderwijs ?

• Op welke manier zal de modularisering van het technisch secundair plaatsvin-
den en wat is de timing ?

• Op welke wijze zal de afstemming tussen het initieel onderwijs en volwasse-
neneducatie gegarandeerd worden ?

Er is bovendien een fundering nodig vooraleer de lerende samenleving bij alle
individuen kan geïntroduceerd worden. Zo blijken een aantal doelgroepen
(langdurig werklozen, laaggeschoolde jongeren) in Vlaanderen zeer slecht te sco-
ren op gebied van geletterdheid, namelijk de competenties om zich te handhaven
in een informatiemaatschappij, informatie kunnen interpreteren en plaatsen in
het juiste kader (IALS-survey). Heeft men voor deze groepen niet voldoende aan-
dacht, zal de kloof verder groeien. Aandachtspunten zijn : 
• er moet een actieplan met concrete doelstellingen opgesteld worden om de laag-

geletterdheid van bepaalde groepen weg te werken ;
• er moet dringend een toereikend aanbod zijn Nederlands voor anderstaligen

… ;
• evenals een toereikend aanbod van basisopleidingen voor ICT-vaardigheden ;
• er moet een ambitieus beleid komen inzake tweede kansonderwijs en basis-

educatie. 

Wat betreft de economische invalshoek, is in het actieplan niet duidelijk op
welke manier het economisch beleid het algemene beleid inzake leven lang
leren verder kan ondersteunen. Het is onduidelijk welke visie er zal ontwikkeld
worden over het VIZO en over het instrumentarium van de expansiesteun.

Tot slot beklemtonen de sociale partners dat naast leven lang leren levensbreed
leren een belangrijke schakel is. De totale afwezigheid van cultuur miskent de
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belangrijke rol van het geheel van volwasseneneducatie. Nochtans zijn er reeds
verschillende dwarsverbindingen met onderwijs en werkgelegenheid via bvb. in
de volwasseneneducatie, de centra voor deeltijdse vorming, Edufora, de traject-
begeleiding voor werkzoekenden (module persoonsvorming).



1. Het begint op de schoolbanken

• Inzake problematiek van de deeltijds leerplichtigen ontbreekt een strategie en
actiepunten.

• Het is onduidelijk op welke wijze men een verplichting wil inbouwen voor
deeltijds leerplichtigen betreffende de drie dagen buiten het onderwijs en op
welke wijze men voortrajecten wil garanderen.

• Impliceert een nieuwe educatieve strategie niet dat de beschotten tussen de
onderwijsstructuren herdacht moeten worden ? Vooral de positie en de rol van
de secundaire scholen en de hogescholen/universiteiten zullen daarbij moeten
veranderen.

• Inzake de overgang school naar werk worden een aantal maatregelen (modu-
larisering, startkwalificaties…) aangekondigd die aansluiten bij de aanbeve-
lingen van de SERV. Er worden echter geen globaal actieplan geformuleerd,
noch een timing vooropgesteld met de engagementen van de verschillende acto-
ren.

• De aandacht voor de praktijk wordt te exclusief gericht op het in omvang beperk-
te deeltijds onderwijs. Het wegwerken van de beschotten tussen leren en wer-
ken zijn evenwel in het hele secundaire en het hoger onderwijs belangrijk. Welk
beleid wil men daarnaast voeren over stages in het onderwijs ?

• Het begrip startkwalificatie wordt te eng gedefinieerd : een startkwalificatie is
een niveau dat nodig is om probleemloos te kunnen instappen in de samenle-
ving en als beginnend beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt en om zich daar
staande te houden (via vorming en loopbaanplanning). 

• Wat betreft de beroepsprofielen, kan een versterking ervan, gekoppeld aan een
inbreng van sectoren, niet los te koppelen zijn van de relatie met de 
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- eindtermen (basiscompetenties) en de inhoud van de opleidingscurricula ;
- het project modularisering en minimale startkwalificaties ; 
- de gebruikte competentieprofielen binnen arbeidsbemiddeling en trajectbe-

geleiding ;
- het EVC-gebeuren.

• De rol van de verschillende instanties moet op deze verschillende domeinen zo
snel mogelijk uitgeklaard worden, waarbij de onafhankelijke rol van de socia-
le partners inzake de competentievereisten voor beroepen niet ter discussie kan
worden gesteld. 

• De rol van de leerkracht verschuift in de richting van begeleider en het ontwik-
kelen van de zelfredzaamheid van leerlingen. Er moet dus voldoende vrijheid
gelaten worden aan leerkrachten bij het bepalen van de leerstof, methodieken
en leerwegen. 

2. Cijfers in beeld

• De voornemens om kwantificeerbare doelstellingen op te stellen inzake deel-
name aan opleiding zijn positief, maar dienen ingepast te worden aan de nieu-
we Europese Richtsnoeren 2001.
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3. Opleidingskrediet

• Deze voorstellen kunnen enkel geëvalueerd worden in het licht van de recente
ontwikkelingen i.v.m. federale plannen over arbeidsherverdeling en loopbaan-
onderbreking, voorstellen van de Vlaamse regering inzake de regionalisering
van het betaald educatief verlof en het werknemersleerlingenwezen, en het inter-
professionele overleg.

• In het algemeen dienen alle maatregelen in deze hoofding te passen binnen het
concept van levensloopbaan. Het concept van de levensloopbaan (h)erkent de
behoefte van werknemers om tijdens specifieke levensfazen en i.f.v. uiteenlo-
pende doelen (zorg voor kinderen of hulpbehoevende familieleden, vormings-
doeleinden, vrijwilligerswerk, politiek engagement) tijdelijk de band met bedrijf
en werk wat losser te maken zonder dat die band volledig wordt doorgeknipt.
Een modern en ’activerend’ arbeidsmarktbeleid moet dan een dergelijke ‘tran-
sitionele’ loopbaaninvulling faciliteren en aldus een kwaliteitsvolle combinatie
tussen werk – gezin – vrije tijd – vorming haalbaar maken. De sociale partners
verwijzen hierbij naar hun Platformtekst Conferentie 2020. 

• Daarnaast mag niet vergeten worden dat ook het concept van lerend werken
en werken leren aangemoedigd dient te worden, waartoe ook de concepten
van landingsbanen, peterschapsformules … toebehoren. 

4. Loopbanen kracht bijzetten

• De sociale partners ondersteunen volledig deze benadering.
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5. Het opleidingsbeleid in bedrijven

• Uit onderzoek blijkt dat het gevaar bestaat dat de huidige overheidsstimuli de
kloof tussen bedrijven die opleiden en bedrijven die niet opleiden verder zul-
len doen groeien. Bedrijven die momenteel geen vorming aanbieden en het
betreft voornamelijk KMO’s, dienen gemobiliseerd te worden. Er is dringend
een beleid nodig om die bedrijven over de streep te trekken. Dit houdt onder-
meer een meer KMO-vriendelijke omkadering in, waarbij de bestaande instru-
menten zodanig aangepast worden dat op een eenvoudige manier en zonder
veel administratie in vorming kan geïnvesteerd worden. Er is eveneens extra
omkadering nodig. Mogelijke voorstellen in dit kader zijn een netwerk van oplei-
dingsadviseurs (cfr. employablity-consulenten in Nederland), het verhogen van
mogelijkheden om in bedrijven opleiding te geven via multimediatechnieken en
het verder ontwikkelen van systemen van alternerend leren. 

• Er wordt in het actieplan leven lang leren in het algemeen te weinig aandacht
besteed aan het opleidingsgebeuren van de zelfstandige ondernemer (o.a. aan
de mogelijkheden voor een specifieke invulling van het concept van de levens-
loopbaan).

6. Het geleerde erkend en gecertificeerd

• De SERV heeft reeds in zijn kaderaanbeveling van 12 juli 2000 gepleit voor
enerzijds een transparant en sluitend systeem van erkenning van verworven com-
petenties (EVC) en anderzijds de ontwikkeling van een model op het oplei-



dingslandschap te certificeren. Het actieplan sluit volledig aan bij beide vragen.
Wat EVC betreft, verheugen de sociale partners zich over de voorgestelde bena-
dering : geen overhaaste aanpak, maar een grondige voorbereiding van een
operationele aanpak, in nauw overleg met de sociale partners. 

• Deze betrokkenheid van de sociale partners moet echter ook worden gega-
randeerd voor wat betreft de certificatie van opleidingen, in het bijzonder om
volgende elementen te bewaken :
- een stapsgewijze aanpak, waarbij in overleg met de sociale partners en in

functie van maatschappelijke en economische prioriteiten worden bepaald ;
- het vermijden van overregulering, administratieve traagheid en dubbele erken-

ningsprocedures (enerzijds voor subsidies, anderzijds voor certificatie) ;
- het weren van rechter-partij-situaties ;
- een actieve dialoog met de sectorale sociale partners ;
- actieve betrokkenheid van zowel commerciële als niet-commerciële oplei-

dingsverstrekkers ;
- aansluiting bij het debat over certificatie in het initiële onderwijs, inclusief het

midddenstandsleerlingwezen en deeltijds onderwijs/vorming, vooral ook
omwille van het streven naar modularisering van de verschillende opleidin-
gen ;

- afstemming op de beroepsprofielen van de SERV.

7. Diversiteit in het opleidingslandschap

• De hervorming van de VDAB roept nieuwe vragen op en vraagt dat er nieuwe
synergieën tot stand worden gebracht : tussen de CBO’s en de VDAB, de CMO’s
en de VDAB.
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• Het debat tussen de verschillende opleidingsverstrekkers inzake prijszetting moet
geopend worden met het oog op een gelijke benadering inzake opleidingen in
opdracht van het bedrijfsleven. 

8. Op de sneltrein van ICT en kenniseconomie

• Er wordt in het actieplan niets gezegd over de uitbreiding en flexibilisering
van de opleidingscapaciteit in het volwassenenonderwijs inzake ICT. Deze uit-
breiding en flexibilisering is nochtans noodzakelijk om aan de toenemende nood
en vraag naar ICT-vorming te voldoen. De beperkingen voor de centra van vol-
wassenenonderwijs inzake afstandsonderwijs moeten worden weggewerkt.

• De sociale partners herhalen dat er in de nota niets wordt vermeld over de nood-
zaak om de lerarenopleiding in het perspectief van ICT en de kenniseconomie
te evalueren en te hervormen. De nieuwe manier van leren en vooral het zelf-
sturend leren met ICT vergt ook een nieuwe manier van lesgeven en uiteraard
het zelf kunnen omgaan met ICT en nieuwe media. Er dient dus de nodige
aandacht te gaan naar ICT bij het opleiden en bijscholen van leraars. Het kun-
nen omgaan met ICT en nieuwe media zou best in de basiscompetenties en de
beroepsprofielen van leerkrachten worden opgenomen.

• ICT en nieuwe media zijn inderdaad zeer belangrijke instrumenten bij het leren.
Ze worden nu echter te veel voorgesteld als een doel op zich. Indien men van
ICT daadwerkelijk een hulpmiddel wil maken in het leerproces, moet er ook vol-
doende aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van ‘content’.

Ter illustratie : men moet voorkomen dat er een ‘computer-analfabetisme’ ontstaat,
maar tegelijk mag niet uit het oog worden verloren dat er ook nog een aanzien-
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lijke groep van laaggeletterden (informatie-analfabetisme, zie infra) zijn. De uit-
daging bestaat er dan in de beide soorten van analfabetisme op een geïntegreerde
manier aan te pakken, bijvoorbeeld hoe kunnen ICT en nieuwe media middelen
zijn bij het aanleren van Nederlands. 

De sociale partners vragen aan de regering om verder betrokken te blijven alle
fasen van de verdere operationalisering van het actieplan. Zij dringen er op aan
dat op regelmatige tijdstippen voortgangsrapporten in het VESOC-overleg ter spra-
ke zullen komen. Tenslotte bevestigen de sociale partners hun intentie om in het
volgende werkgelegenheidsakkoord eigen initiatieven te ontwikkelen in het kader
van leven lang leren. 
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