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Onderzoek in twee fasen

Dit onderzoek werd opgedeeld in twee onder-
zoeksfasen.

In een eerste fase hebben we het
onderzoekstopic geanalyseerd aan
de hand van een literatuurstudie.
Deze studie stelde ons in staat
– een aantal algemene factoren in

beeld te brengen die de stijgen-
de opleidings- en vormingsbe-
hoeften verklaren;

– kennis te maken met de recente
wetenschappelijke inzichten;

– een stand van zaken weer te ge-
ven van wettelijke bepalingen,
bestaande initiatieven en recen-
te beleidsintenties inzake het
flexibel combineren van leren
en werken in Vlaanderen;

– een aantal good practices in bin-
nen- en buitenland te bestude-
ren.

Dit onderzoeksmateriaal werd ver-
volgens in een tweede fase tijdens
open interviews voorgelegd aan
een aantal sleutelfiguren (van
SERV, vakbondsorganisaties, sec-
torale initiatieven en werkgevers-
organisaties), die onder meer op
beleidsniveau betrokken zijn in de
discussies omtrent ‘een leven lang

leren’ of pionierswerk verrichten inzake de realisa-
tie van meer flexibele combinaties van ‘leren en
werken’. Deze gesprekken leverden ons een be-
oordeling van een aantal vernieuwende ideeën op
hun operationaliserings- en implementatiemoge-
lijkheden en slaagkansen.
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Het Hoger Instituut voor de Arbeid (K.U.Leuven), het Centrum

voor Sociale Pedagogiek (K.U.Leuven) en de Vakgroep Onder-

wijskunde (Universiteit Gent) voeren in opdracht van het Minis-

terie van de Vlaamse Gemeenschap en in het kader van het Pro-

gramma Beleidsgericht Onderzoek (PBO 1998) een studie uit

omtrent de flexibilisering van onderwijs en opleiding in de ken-

nismaatschappij. Het onderzoek concentreert zich op de vor-

mings- en opleidingsmogelijkheden na het leerplichtonderwijs

en werd opgesplitst in acht modules. Dit artikel bevat de resul-

taten van de eerste onderzoeksmodule (uitgevoerd door het

HIVA). In deze eerste onderzoeksmodule bestudeerden we de

combinatie ‘leren-werken’ voor werkenden. Als uitgangspunt

voor het onderzoek formuleerden we volgende vragen: ‘op welke

wijze, via welke technieken kan levenslang leren afgestemd wor-

den op de beroepsloopbaan?’ en ‘welke flexibiliteit moet het ar-

beidssysteem bieden om flexibel leren toe te laten?’. De studie

resulteerde in de formulering van een aantal actiepunten. Het is

de bedoeling dat deze actiepunten opgenomen worden in het

debat omtrent levenslang en levensbreed leren, dat recentelijk

gelanceerd werd door de Minister van Onderwijs en Vorming

Marleen Vanderpoorten.



De tweede onderzoeksfase resulteerde in de for-
mulering van een 10-tal actiepunten voor het
combineren van ‘leren’ en ‘werken’. Deze actie-
punten kunnen beschouwd worden als een ant-
woord op een aantal knelpunten inzake het com-
bineren van ‘leren’ en ‘werken’ in Vlaanderen en
als een mogelijke operationalisering van ideeën
die recentelijk opgedoken zijn in de beleidsdocu-
menten op Europees, Federaal en Vlaams niveau.
De eerste vijf actiepunten onderbouwen het alge-
mene discours van ‘het recht op een leven lang le-
ren’ en met de laatste 5 actiepunten zoomen we in
op de flexibiliteit die vereist is inzake opbouw en
organisatie van de opleidingen, certificering en ar-
beidsorganisatie. We zetten de 10 actiepunten op
een rij...

10 actiepunten op een rij

Actiepunt 1: Meer aandacht voor de individuele
werknemer

Het huidige stimuleringsbeleid inzake opleiding en
vorming is vooral gericht naar bedrijven. Als gevolg
hiervan wordt de deelname van de werknemers
aan het ‘levenslang leren’ afhankelijk gemaakt
van de goodwill van de individuele werkgever.
Deze laatste zal vanzelfsprekend vooral investeren
in opleidingen die (het werken in) de onderne-
ming ten goede komen en minder in vorming die
gericht is op de brede maatschappelijke, profes-
sionele en persoonlijke ontplooiing van de werk-
nemer.1 Aansluitend daarbij formuleren we dan
ook als eerste actiepunt dat men werk dient te
maken van een stimuleringsbeleid voor de indi-
viduele werknemer, zodat deze in de mogelijkheid
wordt gesteld om zelf invulling te geven aan het
levenslang leren. Ook op beleidsvlak lijkt dit
momenteel de prioriteit n°1. Landuyt stelt immers
in zijn beleidsnota een nieuw basisburgerrecht
voor het individu voor, nl. ‘het recht op levenslang
en levensbreed leren’. Dit recht werd in de gesprek-
ken met de verschillende respondenten gesitu-
eerd binnen de context van ‘de levensloop-
baan’. Aanlokkelijke concepten... maar hoe kan
men ‘het recht op een leven lang leren binnen de
levensloopbaan’ operationaliseren? We zetten in
wat volgt een aantal aandachtspunten hieromtrent
op een rij.

Actiepunt 2: ‘Het recht op opleiding en
vorming’... kwantificeren

Een mogelijke vorm van operationalisering van dit
recht is het kwantificeren. De vertaling van het
recht op vorming en opleiding in dagen, uren is
evenwel vatbaar voor kritiek. Op de werkplek kun-
nen er immers omstandigheden gecreëerd worden
die bijdragen tot leren, maar die niet noodzakelijk
herleid kunnen worden tot klassieke en formele
opleidingsmomenten en dus te kwantificeren zijn
in uren en dagen. Ook de geïnterviewde actoren
erkenden dit probleem, maar ze achtten het toch
belangrijk dat het recht voldoende concreet en
‘tastbaar’ wordt ingevuld, zodat de verschillende
betrokken partijen hierop aangesproken kunnen
worden. Dit brengt ons bij het kwantificeren van
het recht door de toekenning van vormingskredie-
ten. Wil men werk maken van het ‘individuele’
recht van de werknemer op permanente vorming,
dan moet men evolueren naar een stelsel van indi-
viduele opleidingskredieten. Idealiter worden hier-
aan dan ook formules gekoppeld om het oplei-
dingskrediet te kapitaliseren op een ‘protonkaart of
opleiding- en kenniskaart’, zodat men op een be-
paald moment in de levensloopbaan een langdurig
opleidingsverlof kan opnemen.2

Actiepunt 3: ‘Het recht op opleiding en
vorming’... garanderen

Het is niet alleen belangrijk om het individueel
recht van de werknemer op permanente vorming
te kwantificeren; het is ook essentieel om de con-
trole op de activering van dit recht te waarborgen.
Opleidingsplannen kunnen daartoe een bijdrage
leveren. Ze moedigen niet alleen de vraaggerichte
vormingsinspanningen binnen de ondernemingen
aan; ze laten ook toe de kwantiteit en de kwaliteit
van de geboden vorming te bewaken.
Uit het onderzoek van Sels e.a.3 kunnen we even-
wel afleiden dat slechts een gering aantal bedrijven
gebruikt maakt van dit instrument. Teveel onderne-
mingen zien de meerwaarde ervan nog niet in en
beschouwen opleidingsplannen als zeer rigide in-
strumenten en als ‘een noodzakelijk kwaad’ voor
het aanvragen van subsidies. Om bedrijven de
voordelen van het werken met dergelijke plannen
te laten inzien, is het essentieel het gebruik ervan te
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kaderen binnen het geheel van de strategische
opleidingscyclus.

Actiepunt 4: De garantie op opleiding en
vorming, ook voor ‘kansengroepen’

Uit onderzoek blijkt dat voor een aantal doelgroe-
pen (nl. laaggeschoolden, oudere werknemers,
vrouwen en allochtonen) opleiding nog steeds
geen vanzelfsprekendheid is. Opleiding wordt
vaak het meest rendabel beschouwd voor de hoger
geschoolden of voor werknemers die op de meer
strategische plaatsen in het bedrijf werken en waar-
voor de scholing dus een rechtstreeks nut heeft in
het bedrijf. Het resultaat is het bekende ‘Matheüsef-
fect’. Dit effect kan o.m. gecorrigeerd worden door
het aanbod. Men dient ervoor te zorgen dat een
deel van het opleidingsaanbod vrij basisgericht is
en dat men trajectmatig (ev. via modulaire leertra-
jecten) kan opklimmen naar een niveau dat samen-
hangt met de functie die de werknemer uitoefent
en met de eigen mogelijkheden en grenzen. Voor-
ziet men geen basisopleidingen, dan sluit men on-
middellijk een aantal werknemers uit die niet over
de nodige basiskennis beschikken om in te stro-
men op een bepaald niveau.

Actiepunt 5: Niet enkel kwantificeren, maar ook
kwaliteit garanderen

Uit de studie van Sels e.a.4 is gebleken dat ‘meer
opleiden’ niet altijd beter is. Er zou ook extra aan-
dacht besteed moeten worden aan de kwaliteit van
het opleidingsproces. Tijdens de interviews werd
vooral gewezen op het belang van het bewaken
van de kwaliteit van het werkplekleren, dat de laat-
ste tijd steeds vaker gezien wordt als een makke-
lijkheidsoplossing om te ontsnappen aan formele
off-the-job opleidingen en de kosten en arbeids-
organisatorische problemen die hiermee gepaard
gaan.
Leren op de werkplek veronderstelt evenwel het
creëren van een leerstimulerende werkomgeving.
Volgende aspecten kunnen hiertoe bijdragen: een
afwisselende werkomgeving met een variatie in ta-
kenpakketten (vb. via jobrotatie); een job met een
rijke taakinhoud; de werkvloer openstellen voor de
opleiding van jongeren; goede begeleiding voor-
zien (vb. via het inbouwen van peterschapsformu-

les), enz. Om daadwerkelijk kwaliteitsgaranties te
kunnen bieden, kan ook gedacht worden aan het
toekennen van een Triple L-label of LLL-label aan
bedrijven.5

Actiepunt 6: Opleidingen ‘op maat’

Bij de concrete invulling van het recht op een leven
lang leren is het niet alleen belangrijk het recht te
kwantificeren en opleiding te stimuleren; er moe-
ten tevens een aantal voorwaarden worden vervuld
waardoor een individu de toegang krijgt tot perma-
nente vorming. Zo is het essentieel de competen-
ties van de individuele werknemer in te schatten,
op basis hiervan de opleidingsnoden te bepalen en
daaraan gekoppeld een ‘opleiding op maat’ uit te
tekenen. Om dit te realiseren is er nood aan:
– loopbaan- en opleidingsadviseringscentra voor

de werknemer die onafhankelijk zouden moeten
functioneren t.o.v. de bedrijven en t.o.v. de
opleidingsverstrekkers;

– instrumenten voor het inschatten van de compe-
tenties van de werknemer;

– ‘recht op remediëring’, indien men bij een scree-
ning constateert dat een werknemer een aantal
vaardigheden mist om een bepaalde opleiding te
volgen.

We verwezen in het rapport o.m. naar Frankrijk
waar de individuele werknemer beschikt over een
veralgemeend recht op assessment, opleidingsad-
visering en loopbaanbegeleiding, met als resultan-
te het welbekende ‘bilan de compétence’, een port-
folio dat wordt opgesteld door een onafhankelijk
orgaan.

Actiepunt 7: Flexibiliteit in de opbouw van de
opleidingen

‘Opleidingen op maat’ aanbieden houdt ook in dat
men een vlotte instroom, doorstroom en uitstroom
mogelijk maakt voor de cursisten. Een modulaire op-
bouw van de opleidingen (in aansluiting bij het mo-
dulaire curriculum van het beroepsgericht leerplicht-
onderwijs) kan een dergelijke flexibiliteit realiseren.
Voor de voordelen van de invoering van een modu-
lair stelsel en een bespreking van de modularise-
ringsoperaties in Nederland, Schotland en Vlaande-
ren verwijzen we naar Van Valckenborgh e.a.6
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Actiepunt 8: Flexibiliteit in de organisatie van
de opleidingen

Niet enkel het curriculum moet flexibel georgani-
seerd worden, ook de plaats en het tijdstip waarop
de opleiding georganiseerd worden, kunnen de
deelname aan het levenslang leren faciliteren of be-
lemmeren. Voor problemen die o.m. te maken heb-
ben met arbeidsorganisatorische (vb. werknemers
in wisselende ploegenstelsels) en maatschappelijke
ontwikkelingen (vb. de Ramadan, de Sabbat) kan
een oplossing gevonden worden in het streven naar
een combinatie van contact- en afstandsonderwijs.
In deze context is een belangrijke rol weggelegd
voor nieuwe media en informatietechnologie, die
de flexibiliteit vergroten door scholing minder af-
hankelijk te maken van plaats en tijd.

Actiepunt 9: Flexibiliteit in de erkenning van
de elders verworven competenties

In de context van levenslang leren is het informele
en non-formele leren even belangrijk als het forme-
le leren. In het belang van een optimale benutting
en opwaardering van andere leeromgevingen dan
het reguliere onderwijs is het dan ook essentieel
dat de daar opgedane competenties herkend en er-
kend worden. In de literatuur – aanvankelijk eerst
in UK, Noorwegen, Nederland, maar nu ook in
Vlaanderen – is steeds meer sprake van de erken-
ning van ‘EVC’s’, elders verworven competenties.
Er blijkt evenwel een groot verschil te zijn tussen
het discours en de realiteit... Een van de gevoelig-
heden van het certificeringsdossier in Vlaanderen
(aangehaald door de sociale partners) heeft o.m. te
maken met het feit dat er vaak een link gelegd
wordt tussen ‘certificeren’ en ‘functieclassificatie’.
Deze en andere knelpunten worden momenteel
besproken door de werkgroep ‘elders verworven
competenties’, die bestaat uit vertegenwoordigers
van onderwijs, economie en werkgelegenheid, so-
ciale partners en experten uit de academische we-
reld.

Actiepunt 10: Flexibiliteit in de
arbeidsorganisatie en de tewerkstellingscontext

Reeds eerder plaatsten we het recht op een leven
lang leren in de context van de levensloopbaan

(zie actiepunt 1). Het principe van de levensloop-
baan biedt werknemers de mogelijkheid om soepel
hun arbeidsduur aan te passen en in en uit de ar-
beidsmarkt te stappen, rekening houdend met de
bedrijfsnoden en de arbeidsbelasting van collega’s
en in functie van individuele behoeften op vlak
van gezin en zorg, vorming en maatschappelijk en-
gagement.7 Aansluitend bij dit concept dient het
werkgelegenheidsbeleid gestuurd te worden in de
richting van flexibele loopbaan- en tewerkstellings-
formules die de combinatie van werken-leven-leren
faciliteren. Het implementeren van een dergelijk
model kan verlopen via8:
– Stimulering en aanpassing van bestaande formu-

les, zoals deeltijds werk, loopbaanonderbreking,
betaald educatief verlof. We maakten een kwan-
titatieve en kwalitatieve evaluatie van een aantal
van deze formules en formuleerden aangewezen
herzieningen.

– Uitwerken van nieuwe formules, zoals jobrota-
tie, tijdsrotatie, arbeidspools, tijdspaarregelin-
gen, enz. Inspiratie voor deze nieuwe formules
vonden we o.m. in het Deense jobrotatie-model,
de poolvorming in het Vlaamse onderwijs en het
tijdsparen in Nederland.

Besluit

We beklemtoonden tot slot in ons onderzoek dat
de verschillende actoren (de overheid, de onderne-
mingen, de aanbieders van opleiding en vorming
en het individu)9 een ‘gedeelde verantwoordelijk-
heid’ dragen voor de realisatie van het recht op een
leven lang leren en voor de concrete uitwerking
van de verschillende actiepunten. De spil wordt
evenwel gevormd door de individuele werknemer
die in het verleden dikwijls in de kou bleef staan en
een weinig erkende of zuiver passieve partner
bleef. We vinden het dan ook zeer positief dat in de
recente beleidsnota’s ‘de individuele burger’ en ‘het
vormingsrecht van het individu’ het uitgangspunt
vormen. Het is echter niet altijd even eenvoudig dit
‘recht’ te operationaliseren. Dit brengt ons terug bij
het uitgangspunt van dit artikel en onze poging om
het recht op deelname aan levenslang leren, maar
ook de toegang tot de permanente vorming voor
het individu te operationaliseren in een reeks actie-
punten. We hopen dat we hiermee een bijdrage ge-
leverd hebben tot een mogelijke vertaling van het
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algemene ‘lifelong learning discours’ naar de reali-
teit van een ‘leven lang leren’...

Katrien Van Valckenborgh
Mia Douterlungne
Hoger Instituut voor de Arbeid, K.U.Leuven
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