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Voorwoord

Trends zoals globalisering, digitalisering, klimaatverandering en vergrijzing veranderen in Vlaanderen,
België en in andere economieën in de OESO, de manier waarop burgers werken en leven. Bovendien
heeft COVID-19 het gebruik van digitale technologieën versneld en bedrijven aangezet tot een
grootschalige invoering van nieuwe werkregelingen en praktijken zoals telewerken. Deze trends
veranderen de competenties die nodig op het werk en in de samenleving. In deze context is levenslang
leren in toenemende mate cruciaal om ervoor te zorgen dat mensen zich kunnen aanpassen aan en
bestand zijn tegen veranderende competentievereisten. Een kwalitatief en inclusief aanbod aan
leermogelijkheden in formele, niet-formele en informele settings moet voor iedereen toegankelijk zijn om
volwaardig te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt en de samenleving.
Vlaanderen erkent het belang van strategieën en beleid voor levenslang leren om deze uitdagingen aan
te gaan en de kansen te grijpen die inherent zijn aan maatschappelijke en economische veranderingen.
Vlaamse volwassenen kunnen kiezen uit een uitgebreid aanbod aan leermogelijkheden, en de
Vlaamse Regering biedt een breed scala aan incentives en ondersteunende maatregelen aan om een
cultuur van levenslang leren te bevorderen.
Hoewel Vlaanderen in het algemeen al sterk presteert, heeft de Vlaamse Regering haar eigen ambities
om een cultuur van levenslang leren te bevorderen nog niet verwezenlijkt. Vlaanderen blijft zoeken naar
nieuwe manieren om de bereidheid van zijn burgers om te leren verder te versterken. Meer specifiek
probeert de Vlaamse overheid de grote kloof in deelname aan leeractiviteiten tussen verschillende
socio-demografische groepen en tussen hoog- en laaggeschoolde volwassenen te dichten. Een grote
uitdaging is ook het gebrek aan motivatie om deel te nemen aan leeractiviteiten van bepaalde groepen.
Nog steeds zien te veel volwassenen niet de noodzaak om te leren. Dit geldt vooral voor de volwassenen
die aantoonbaar het meest voordeel zouden halen uit bij- en/of omscholing, zoals personen met een laag
opleidingsniveau en weinig competenties en personen die werken in jobs die kwetsbaar zijn voor
automatisering.
Met deze studie wilt Vlaanderen de effectiviteit en efficiëntie van het beleid voor levenslang leren
verbeteren. De representatieve typen lerenden (d.w.z. leerprofielen) worden geïdentificeerd aan de hand
van een reeks factoren die hun deelname aan leeractiviteiten beïnvloeden (bijv. hun attitudes ten opzichte
van leren, belemmeringen voor deelname en leervoorkeuren) en die ze gemeenschappelijk hebben. De
inzichten uit deze analyse zullen Vlaanderen helpen om het beleid voor levenslang leren beter af te
stemmen op degenen die de meeste ondersteuning nodig hebben. Deze studie zal daarmee bijdragen aan
het mogelijk maken van levenslang leren voor iedereen.
De meningen en argumenten die in dit rapport vermeld worden, komen niet noodzakelijk overeen met de
officiële standpunten van de OESO-lidstaten of de Europese Unie.
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Managementsamenvatting

Versterking van een cultuur van levenslang leren door meer gericht beleid op
maat
Vlaanderen zet zich al lang in om een cultuur van levenslang leren te creëren. De transities en de
COVID-19-pandemie versterken de noodzaak van levenslang leren. Vlaanderen heeft een uitgebreid
pakket aan beleidsmaatregelen om levenslang leren te ondersteunen. Toch zijn de resultaten niet zo sterk
als gewenst. De bereidheid van volwassenen om te leren blijft relatief laag, en de deelname van
volwassenen die het meest nood hebben aan bij- en omscholing blijft achter.
Landen kunnen de doeltreffendheid en efficiëntie van hun beleid inzake levenslang leren verbeteren door
het beleid af te stemmen op de unieke behoeften van de verschillende groepen lerenden. Daarom
focussen OESO-landen doorgaans hun beleid voor levenslang leren op de behoeften van specifieke
groepen die minder vaak deelnemen aan leeractiviteiten, zoals volwassenen met een laag
opleidingsniveau, werklozen en migranten. Deze benaderingen gaan echter vaak voorbij aan de diversiteit
aan factoren die de deelname van deze volwassenen aan leeractiviteiten beïnvloeden - variërend van een
gebrek aan motivatie om te leren tot een breed scala aan drempels (bijv. gebrek aan tijd, hoge kosten,
gebrek aan geschikte cursussen). Een meer genuanceerd begrip van de verschillende typen lerenden kan
een startpunt zijn voor het ontwerpen van een beleid voor levenslang leren met een grotere impact.

Negen leerprofielen van volwassen op basis van gezamenlijke motivaties en
belemmeringen
In dit project heeft de OESO een bevolkingssegmentatie voor levenslang leren ontwikkeld. Dit resulteerde
in de identificatie van negen verschillende leerprofielen die kunnen worden gebruikt om Vlaams beleid
voor levenslang leren beter op maat van deze profielen te maken. Vlaamse belanghebbenden uit de wereld
van werk en onderwijs speelden een sleutelrol bij het ontwikkelen van deze bevolkingssegmentatie Ze
deelden hun hun expertise en perspectieven over de methoden, bevindingen en mogelijke toepassingen
van de profielen voor beleidsvormingsdoeleinden tijdens meerdere workshops en één-op-één gesprekken.
De negen profielen voor levenslang leren zijn geïdentificeerd met behulp van latente klassenanalyse
(LCA). Deze analyse maakt het mogelijk om subgroepen in de bevolking te identificeren die een reeks
motivaties om te leren en belemmeringen voor deelname gemeenschappelijk hebben. Met dezen inzichten
kan het beleid worden aangepast om een grotere impact te hebben. De profielen zouden bijvoorbeeld
kunnen worden gebruikt om groepen te identificeren die voorheen over het hoofd werden gezien in het
beleid voor levenslang leren, om de noodzaak aan te tonen van aanvullend of ander beleid dat inspeelt op
de motivaties en belemmeringen van specifieke profielen, en om inspanningen te ondersteunen om de
bestaande doelgroepen voor levenslang leren verder te verfijnen.
De profielen voor levenslang leren kunnen worden onderverdeeld in twee brede groepen op basis van hun
betrokkenheid bij het leren: degenen die momenteel niet deelnemen aan niet-formele of formele

OESO SKILLS STRATEGIE IMPLEMENTATIE ADVIES VOOR VLAANDEREN, BELGIË © OECD 2022

5
leeractiviteiten - die ofwel “ongemotiveerd” zijn of “gemotiveerd zijn maar geconfronteerd worden met
belemmeringen” - en degenen die al deelnemen aan niet-formele of formele leeractiviteiten – die ofwel
“extrinsiek gemotiveerd” of “intrinsiek gemotiveerd” zijn. Voor de onderliggende negen profielen zijn hun
specifieke (socio-demografische) kenmerken (bijv. leeftijd, opleidingsniveau, soort jobs…) geïdentificeerd.

Volwassenen die niet deelnemen aan niet-formele of formele leeractiviteiten
A. Ongemotiveerd
1. Niet geïnteresseerd in leeractiviteiten: zijn ongemotiveerd om deel te nemen aan
leeractiviteiten, en zien geen noodzaak om te leren.
2. Ongemotiveerd omwille van leeftijds- en gezondheidsbelemmeringen: zijn ongemotiveerd om
te leren, en zien de noodzaak niet om deel te nemen, wat grotendeels het gevolg is van leeftijdsen gezondheidsgerelateerde belemmeringen waarmee ze worden geconfronteerd.
B. Gemotiveerd, maar geconfronteerd met belemmeringen
3. Gemotiveerd maar geconfronteerd met tijdsgerelateerde belemmeringen: zijn gemotiveerd
zijn om te leren, maar hebben niet genoeg tijd vanwege een drukke planning en/of
gezinsverantwoordelijkheden.
4. Gemotiveerd maar geconfronteerd met meerdere belemmeringen: zijn gemotiveerd om te
leren, maar worden geconfronteerd met een reeks belemmeringen, waaronder hoge kosten, het
ontbreken van geschikt leeraanbod en gezondheids- en leeftijdsgerelateerde belemmeringen.

Volwassenen die deelnemen aan niet-formele of formele leeractiviteiten
C. Extrinsiek gemotiveerd
5. Terughoudend maar verplicht om deel te nemen: nemen deel aan leeractiviteiten omdat de
werkgever of de wet hen daartoe verplicht.
6. Nemen deel in reactie op werksituatie: nemen deel aan leeractiviteiten om zich aan te passen
aan organisatorische of technologische veranderingen op de werkplek, of om beter te presteren in
hun huidige job.
7. Nemen deel om hun loopbaanvooruitzichten te versterken: nemen deel aan leeractiviteiten om
een persoonlijke doelstelling te bereiken, zoals het versterken van professionele kansen door het
behalen van een formele certificering.
D. Intrinsiek gemotiveerd
8. Nemen deel voor persoonlijke ontwikkeling: nemen deel aan leeractiviteiten omwille van nietwerkgerelateerde redenen, zoals het verkennen van hun persoonlijke interesses en passies.
9. Nemen deel voor professionele en persoonlijke ontwikkeling: nemen deel aan leeractiviteiten
om zowel werkgerelateerde als niet-werkgerelateerde doelstellingen te bereiken, zoals het
verkennen van persoonlijke interesses en het verbeteren van loopbaanvooruitzichten.

Belangrijkste beleidsinzichten met betrekking tot de negen leerprofielen
Inzichten uit de negen leerprofielen zouden het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van beleid en
maatregelen voor levenslang leren kunnen ondersteunen. Enkele van de belangrijkste inzichten zijn de
volgende:
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De meest ongemotiveerde volwassenen vereisen een breed pakket aan beleidsmaatregelen om
hun deelname te verhogen, met betrokkenheid vanuit verschillende beleidsdomeinen. Voor deze
volwassenen is vooral informatie en begeleiding over zowel leermogelijkheden en loopbanen,
belangrijk, ondersteund door actieve outreach-activiteiten, een toegankelijk leeraanbod en
opleidingsincentives.



Inzichten in de motivaties en belemmeringen van de leerprofielen zouden kunnen worden gebruikt
om informatie- en begeleidingsdiensten beter af te stemmen op de specifieke belemmeringen die
volwassenen ervaren om (meer) te leren. De profielen zouden bijvoorbeeld kunnen helpen bij de
ontwikkeling van gerichte advertenties op sociale media, en leer- en loopbaanbegeleiders inzicht
geven in de leermogelijkheden, incentives en ondersteunende maatregelen die het meest geschikt
zijn voor hun cliënten.



Vlaanderen moet ervoor zorgen dat de mensen die reeds gemotiveerd zijn om te leren en
deelnemen aan levenslang leren niet vergeten worden. Het is belangrijk om blijvend in te zetten
op informatie, begeleiding en incentives ook voor diegenen die reeds (sterk) gemotiveerd zijn om
te leren.



Inzichten uit de leerprofielen kunnen helpen om de evaluatie van het beleid te versterken door aan
te tonen welke groepen worden bereikt met bestaande initiatieven en hoe nieuwe initiatieven beter
kunnen worden gericht op en aangepast aan de motivaties en belemmeringen van verschillende
profielen.



De leerprofielen zouden de ontwikkeling van een nieuw beleid in Vlaanderen kunnen
ondersteunen, met in het bijzonder de individuele leer- en loopbaanrekening die momenteel wordt
ontwikkeld. De negen profielen kunnen bijvoorbeeld helpen om de communicatie over de leer- en
loopbaanrekening beter af te stemmen op burgers met verschillende leerprofielen.
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1 Samenvatting en belangrijkste

bevindingen voor Vlaanderen,
België

Deze samenvatting beschrijft de resultaten van het project ‘OECD Skills
Strategy Implementation Guidance’ met de titel The Faces of Learners in
Flanders (OESO Skills Strategie Implementatie Advies voor Vlaanderen,
België - De gezichten van levenslang leren in Vlaanderen). In dit project
ontwikkelde de OESO een bevolkingssegmentatie die resulteerde in negen
leerprofielen van volwassenen op basis van gedeelde motivaties en
belemmeringen voor de deelname aan leren. Deze segmentering zou
kunnen helpen bij de ontwikkeling van beleid dat beter is toegespitst op en
aangepast aan de diverse behoeften van de Vlaamse volwassen bevolking.
Deze samenvatting geeft een overzicht van de doelstellingen van het project
en de kenmerken van de negen profielen. Het vat ook de belangrijkste
bevindingen samen van het tweede en derde hoofdstuk van het volledige
rapport: de negen leerprofielen van volwassenen in Vlaanderen; en
beleidsimplicaties van de negen leerprofielen van volwassenen in
Vlaanderen.
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Inleiding
De cruciale rol van het ontwikkelen van competenties middels levenslang leren in de
wereld van morgen
Competenties (m.a.w. ‘skills’) staan centraal in het vermogen van Vlaanderen om te gedijen in een steeds
meer onderling verbonden en snel veranderende wereld (zie Kader 1.1 voor de OESO-definitie van
competenties). Landen waar mensen sterke competenties ontwikkelen, een leven lang leren en waar de
aanwezige competenties ten volle worden benut op de werkvloer, zijn productiever en innovatiever,
hebben meer vertrouwen in elkaar, hebben een hogere levenskwaliteit en algemene gezondheidstoestand
(OECD, 2019[1]).
Globalisering, digitalisering, klimaatverandering en demografische verandering spelen een cruciale rol in
veel van de maatschappelijke en economische veranderingen in Vlaanderen en in de hele OESO.
Tegelijkertijd is COVID-19 (het coronavirus) uitzonderlijk ontwrichtend geweest en zal het waarschijnlijk
nog voor lange tijd een impact hebben op de samenleving. In deze context worden competenties steeds
belangrijker. Sterke fundamentele competenties zullen mensen flexibeler en veerkrachtiger maken, en
digitale, transversale, sociaal-emotionele en beroep specifieke competenties zullen steeds belangrijker
worden voor volwassenen om op een volwaardige manier te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt en
de maatschappij in al zijn facetten. De OESO Skills Strategie 2019 biedt een kader om landen te
ondersteunen bij het versterken van hun ‘skills’-systeem om op deze trends in te spelen (zie Kader 1.2).
Voor Vlaanderen zal het noodzakelijk zijn om een systeem van levenslang leren te garanderen dat
veerkrachtig en effectief is om deze veranderingen het hoofd te bieden. Hoogwaardige en inclusieve
leermogelijkheden in formele, niet-formele en informele omgevingen moeten voor iedereen toegankelijk
zijn om een volwaardige deelname aan de samenleving mogelijk te maken en een succesvolle overgang
naar de arbeidsmarkt te maken. Volwassenen zullen meer mogelijkheden nodig hebben om zich bij te
scholen en om te scholen om zich aan te passen aan structureel verschillende arbeidsmarkten. Dit zal
waarschijnlijk een algehele uitbreiding van systemen voor levenslang leren vereist, en aanbieders van
onderwijs zullen flexibelere en gemengde vormen van leren moeten creëren. Levenslang leren zal ook van
vitaal belang zijn bij het aanpakken van leerverlies als gevolg van leeronderbrekingen op de werkplek
omwille van onderbrekingen van de economische activiteit tijdens COVID-19 (OECD, 2021[2]).

Kader 1.1. De OESO-definitie van skills
De OESO identificeert een breed scala aan skills die van belang zijn voor economische en sociale
resultaten, waaronder: 1) fundamentele skills (bijv. lezen, rekenen en digitale geletterdheid;
2) transversale cognitieve en metacognitieve skills (bijv. kritisch denken, complexe probleemoplossing,
creatief denken en zelfregulering); 3) sociale en emotionele skills (bijv. verantwoordelijkheid, empathie
en zelfeffectiviteit); en 4) professionele, technische en gespecialiseerde kennis en skills die nodig zijn
om aan de eisen van specifieke beroepen te voldoen.
Bron: OESO (2019[1]), OECD Skills Strategy 2019: Skills to Shape a Better Future (OESO Skills Strategie 2019: Skills om een betere
toekomst vorm te geven), https://dx.doi.org/10.1787/9789264313835-en.

Een project om het beleid voor levenslang leren te versterken met behulp van een
bevolkingssegmentatie
In 2019 heeft de OESO in het rapport Skills Strategie Vlaanderen: Evaluatie en Aanbevelingen
(zie Kader 1.2) (OECD, 2019[3]) een reeks aanbevelingen geformuleerd om het ‘skills’ systeem in
Vlaanderen te verbeteren (zie bijlage A van het volledige rapport voor de volledige lijst met aanbevelingen).
Levenslang leren was een hoofdthema in dit rapport, met drie van de vijf prioriteitsgebieden die verwante
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kwesties onderzoeken, zoals het ontwikkelen van een leercultuur, het versterken van het gerelateerde
bestuur en organisatie, en het verbeteren van de financiering van levenslang leren. De aanbevelingen
gaven onder meer aan hoe in Vlaanderen de deelname aan leeractiviteiten door volwassenen kan worden
gestimuleerd, het bewustzijn van de noodzaak om te leren kan worden vergroot en de toegankelijkheid
van leren evenals de effectiviteit van financiële mechanismen kan worden verbeterd.

Kader 1.2. De OESO Skills Strategie en Vlaanderen
OESO Skills Strategie projecten
OESO Skills Strategie projecten bieden een strategische en alomvattende aanpak om de uitdagingen en
kansen van landen op het gebied van competenties te beoordelen en effectievere competentiesystemen
op te bouwen. De OESO werkt samen met landen om beleidsacties te ontwikkelen die zijn afgestemd op
de specifieke uitdagingen inzake competenties en behoeften van elk land. De basis van deze aanpak is
het ‘OECD Skills Strategy framework’ (OESO Skills Strategie kader) (OECD, 2019[1]), waarvan de
componenten zijn: 1) het ontwikkelen van relevante skills; 2) het effectief gebruiken van skills, en 3) het
versterken van governance van het skills systeem. Tot dusver zijn 28 OESO Skills Strategie projecten
voltooid of lopen ze in 20 verschillende landen.

Figuur 1.1. ‘The OECD Skills Strategy Framework’ (Het OESO Skills Strategie kader)

Bron: OESO (2019[1]), OECD Skills Strategy 2019: Skills to Shape a Better Future (OESO-strategie 2019 rond competenties: competenties om
een betere toekomst vorm te geven), https://dx.doi.org/10.1787/9789264313835-en.

‘The OECD Skills Strategy Flanders: Assessment and Recommendations project’ (OESO Skills Strategie
project voor Vlaanderen: Evaluatie en aanbevelingen)
Vlaanderen nam tussen 2018 en 2019 al deel aan een OESO-project rond skills strategieën om de
algehele competentieprestaties te beoordelen en aanbevelingen te ontvangen voor het versterken van het
competentiesysteem (OECD, 2019[3]). Het eindrapport bezorgde Vlaanderen op maat gemaakte
bevindingen en aanbevelingen vanuit een internationaal perspectief in vijf prioritaire domeinen:
1) Ontwikkelen van een leercultuur; 2) Verminderen van onevenwichtigheden in competenties;
3) Versterken van het gebruik van competenties op de werkplek; 4) Versterken van het bestuur en
organisatie van levenslang leren; 5) Verbeteren van de financiering van leeractiviteiten voor volwassenen
(zie bijlage A van het volledige rapport voor een overzicht van de aanbevelingen).
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In mei en september 2018 zijn twee workshops gehouden om input van belanghebbenden te verzamelen
om de aanbevelingen vorm te geven. De workshops brachten een breed scala aan belanghebbenden
bijeen, waaronder vertegenwoordigers van vakbonden, werkgevers, sectorale opleidingsverstrekkers,
onderwijsinstellingen, academici en overheden. Daarnaast werden voor het project verschillende bilaterale
bijeenkomsten met belanghebbenden en experts georganiseerd, evenals bezoeken ter plaatse. Het
eindrapport werd in januari 2019 gepubliceerd.
Bron: OESO (2021), Website OESO Skills Strategie, https://www.oecd.org/skills/oecd-skills-strategies.htm.

De succesvolle ontwikkeling en implementatie van veel van deze aanbevelingen hangt af van het
vermogen van Vlaanderen om het beleid effectief te richten en af te stemmen op verschillende groepen
volwassenen, vooral degenen die onderwijs en opleiding het meest nodig hebben. In dit OESO-project
heeft de OESO een segmentatiemodel ontwikkeld om dit proces te ondersteunen. Het model heeft het
mogelijk gemaakt om representatieve of ‘geïdealiseerde’ profielen te identificeren (zie Figuur 1.2) op basis
van hun combinaties van motivaties en de belemmeringen waarmee ze worden geconfronteerd, zoals
gemeten met de Enquête Volwasseneneducatie (AES) (zie Kader 1.3).

Figuur 1.2. De negen profielen en hun karakteristieken
Volwassenen die deelnemen aan nietformele of formele leeractiviteiten

Volwassenen die niet deelnemen aan
niet-formele of formele leeractiviteiten

Profiel 5: Terughoudend maar verplicht om deel te nemen
• Motivatieprofiel: leren omdat ze hiertoe verplicht worden
door hun werkgever of de wetgeving
• Primaire kenmerken: heel jong; veel werklozen; lage
leerintensiteit; hoge deelname aan informeel leren

Profiel 2: Ongemotiveerd omwille van leeftijds- en
gezondheidsbelemmeringen
• Motivatieprofiel: niet gemotiveerd en zien geen noodzaak
om te leren omwille van leeftijds/gezondheidsbelemmeringen
• Primaire kenmerken: relatief veel ouderen; relatief laag
opgeleid; veel inactieven (vervroegd pensioen, mensen
met een handicap)

C. Extrinsiek gemotiveerd

• Motivatieprofiel: wensen niet te leren, en voelen de
behoefte niet om te leren
• Primaire kenmerken: lage opleidingsniveaus; veel nietNederlandstaligen; veel werklozen en inactieven

Profiel 3: Gemotiveerd maar geconfronteerd met
tijdsgerelateerde belemmeringen
• Motivatieprofiel: gemotiveerd, maar geen tijd omwille van
planning/gezinsverantwoordelijkheden
• Primaire kenmerken: vaak jonge volwassenen; vaak met
kinderen; hoog aandeel vrouwen; veel nietNederlandstaligen; relatief hoog opgeleid; vaak
tewerkgesteld in voltijdse jobs

Profiel 4: Gemotiveerd maar geconfronteerd met meerdere
belemmeringen
• Motivatieprofiel: gemotiveerd, maar geconfronteerd met
een reeks belemmeringen, zoals hoge kost, geen geschikt
leeraanbod, gezondheid en leeftijd
• Primaire kenmerken: laag inkomen; relatief laag opgeleid;
vaak tewerkgesteld in middelmatig gekwalificeerde jobs

Profiel 6: Nemen deel in reactie op werksituatie
• Motivatieprofiel: leren om zich aan te passen aan
veranderingen op de werkplek, of om op het werk beter te
presteren
• Primaire kenmerken: opleiding georganiseerd door
werkgever; beperkte deelname aan informeel leren

Profiel 7: Nemen deel om hun loopbaanvooruitzichten te
versterken
• Motivatieprofiel: leren om hun loopbaanvooruitzichten te
verbeteren, een formele certificatie te behalen of om beter te
presteren in hun job
• Primaire kenmerken: heel jong; vaak vrouwen; relatief hoog
opgeleid; leren met hoge intensiteit
Profiel 8: Nemen deel voor persoonlijke ontwikkeling

D. Intrinsiek gemotiveerd

B. Gemotiveerd, maar geconfronteerd met belemmeringen

A. Ongemotiveerd

Profiel 1: Niet geïnteresseerd in leeractiviteiten

• Motivatieprofiel: leren voor niet-werk gerelateerde redenen
(b.v. persoonlijke interesses)
• Primaire kenmerken: hoge inkomens; relatief hoog opgeleid;
vaak tewerkgesteld in hooggekwalificeerde jobs

Profiel 9: Nemen deel voor professionele en persoonlijke
ontwikkeling
• Motivatieprofiel: leren voor zowel werk als niet-werk
gerelateerde redenen (b.v. om hun loopbaan te verbeteren of
voor hun persoonlijke interesses)
• Primaire kenmerken: hoge inkomens; relatief hoog opgeleid;
vaak tewerkgesteld in hooggekwalificeerde jobs; hoge
jobanciënniteit

Opmerking: Zie bijlage.2.A. in hoofdstuk 2 van het volledige rapport voor een volledige beschrijving van de onderliggende methodologie.
Bron: Aangepast van Eurostat (2021[4]), Adult Education Survey 2016, https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/adult-education-survey.
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Kader 1.3. De Enquête Volwasseneneducatie
De Enquête Volwasseneneducatie (AES) uitgevoerd door StatBel heeft betrekking op de deelname van
volwassenen aan onderwijs en opleiding (formeel, niet-formeel en informeel leren) en is een van de
belangrijkste gegevensbronnen voor statistieken van de Europese Unie (EU) over levenslang leren. De
enquête heeft betrekking op de inwoners van 25 tot 64 jaar. De referentieperiode voor deelname aan
onderwijs en opleiding is de 12 maanden voorafgaand aan het interview. De laatste enquête werd
uitgevoerd in 2016, met een steekproef voor Vlaanderen van 2.782 waarnemingen.
Terwijl andere onderzoeken ook informatie bevatten over deelname, motivaties om te leren en
belemmeringen voor deelname - waaronder de OESO-enquête over competenties van volwassenen
(PIAAC) - is AES geselecteerd als basis voor de bevolkingssegmentatie in dit project. Deze enquête is
specifiek ontworpen om inzicht te geven in het leren van volwassenen en heeft een uitgebreide set
indicatoren over leeractiviteiten en leerkenmerken. Bovendien is de enquête relatief recent uitgevoerd.
Bron: Eurostat (2021[4]), Enquête Volwasseneneducatie 2016, https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/adult-education-survey.

Deze profielen bieden unieke inzichten in de diversiteit aan factoren die van invloed zijn op beslissingen
om deel te nemen. Hoewel de leerbereidheid van volwassenen en belemmeringen waarmee ze worden
geconfronteerd in veel rapporten zijn beschreven, presenteert dit rapport een fijnmazige segmentering
waarbij ieder leerprofiel wordt gekenmerkt door een specifieke combinatie van motivaties en
belemmeringen voor deelname aan leren. De segmentering biedt ook unieke inzichten in de verschillende
typen motivaties van deelnemende volwassenen op basis van redenen om te leren (bijv. extrinsieke versus
intrinsieke motivaties). De negen profielen en hun kenmerken worden in meer detail onderzocht in
hoofdstuk 2 van het volledige rapport, evenals in de sectie “De negen leerprofielen van volwassenen in
Vlaanderen” van deze samenvatting.
De profielen kunnen Vlaanderen helpen na te denken over hoe het bestaande en nieuwe beleid voor
levenslang leren beter kan worden afgestemd op de behoeften van volwassenen. De profielen kunnen
bijvoorbeeld de identificatie van groepen volwassenen ondersteunen die voorheen door het beleid over
het hoofd werden gezien, de noodzaak aantonen van aanvullend of ander beleid om de motivaties en
belemmeringen van specifieke profielen aan te pakken, en inspanningen ondersteunen om bestaande
doelgroepen van beleid voor levenslang leren verder te verfijnen. De beleidsimplicaties van de negen
leerprofielen worden besproken in hoofdstuk 3 van het volledige rapport, evenals in de sectie
“Beleidsimplicaties van de negen leerprofielen van volwassenen in Vlaanderen” van deze samenvatting.
Om een segmentatie van de volwassen bevolking in Vlaanderen te ontwikkelen, combineerde de OESO
een data gedreven aanpak (met behulp van latente klassenanalyse [LCA]) met uitgebreide input van
belanghebbenden uit de Vlaamse overheid en samenleving. Het project werd ondersteund door een
multidisciplinair projectteam, bestaande uit 11 verschillende organisaties (zie bijlage B van het volledige
rapport), dat door actieve deelname aan het project als stuurgroep voor het project fungeerde. Het project
faciliteerde de betrokkenheid van belanghebbenden door middel van interactieve workshops,
groepsdiscussies en bijeenkomsten met belanghebbenden en nationale deskundigen (zie bijlage B van
het volledige rapport). Meer dan 100 vertegenwoordigers van verschillende organisaties namen deel aan
het project.
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Context van dit project
Levenslang leren is nog steeds geen realiteit voor alle volwassenen in Vlaanderen
Volwassenen die het meest behoefte hebben aan leren, nemen onvoldoende deel aan
levenslang leren
Het blijkt duidelijk uit documenten zoals ‘OECD Skills Strategy Flanders: Assessment and
Recommendations’ (OESO Skills Strategie Vlaanderen: Evaluatie en Aanbevelingen) en verschillende
Vlaamse studies en strategische documenten dat Vlaanderen een relatief lage participatiegraad heeft in
levenslang leren (OECD, 2021[2]; Van Langenhove et al., 2020[5]). Volgens de AES in 2016 nam 47,7%
van de volwassenen in Vlaanderen deel aan formeel en/of niet-formeel leren in de afgelopen 12 maanden,
wat aanzienlijk lager is dan het aandeel dat wordt vastgesteld in de best presterende landen zoals
Zwitserland (69,1%) en Nederland (64,1%) (Eurostat, 2021[4]). Het ligt ook nog steeds ver onder de
Vlaamse ambitie om tegen 2030 een 60% participatiegraad te behalen. Als we de participatie in de laatste
4 weken van 2020 analyseren, blijkt uit de Arbeidskrachtenenquête (LFS) in de EU dat Vlaanderen slechts
een participatiegraad van 7,7% had, wat lager is dan het globale gemiddelde van 12,4% in de OESO-EUlanden (Eurostat, 2021[6]). Ook wanneer verschillende gegevensbronnen of maatstaven voor
leeractiviteiten (bijv. informeel leren, voortgezette beroepsopleiding) worden gebruikt, ligt de
participatiegraad over het algemeen onder die van de best presterende landen.
Er zijn significante verschillen in deelname tussen sociaal-demografische groepen in Vlaanderen. Vooral
de kloof in participatie tussen hoog- en laaggeschoolde volwassenen in Vlaanderen is opvallend. In alle
landen nemen laagopgeleide volwassenen beduidend minder dan hoogopgeleide volwassenen deel aan
leeractiviteiten, maar in Vlaanderen is de kloof bijzonder groot. Als we het opleidingsniveau als indicatie
voor competentieniveaus nemen, neemt slechts 21% van de volwassenen met een opleidingsachtergrond
lager dan hoger secundair onderwijs deel aan formele en/of niet-formele leeractiviteiten, vergeleken met
68% van de volwassenen met een hogere opleiding (Figuur 1.3) (Eurostat, 2021[4]). Deze kloof van 47%
tussen laag- en hoogopgeleiden is ook groter dan het EU-gemiddelde van 42%. Als gevolg hiervan kan
levenslang leren zelfs bijdragen aan de competentiekloof tussen laag- en hoogopgeleide volwassenen.
Tijdens het overleg was het “Mattheus-effect” een veelgebruikte term door overheidsvertegenwoordigers
en belanghebbenden om het fenomeen te beschrijven waarbij hoogopgeleiden verdere voordelen kunnen
verwerven, terwijl laagopgeleiden achterblijven. Het Mattheus-effect benadrukt het belang van meer
inspanningen om ervoor te zorgen dat laaggeschoolden, die het meest te winnen hebben bij levenslang
leren, hieraan ook daadwerkelijk deelnemen (OECD, 2019[3]).
Er is ook een belangrijke correlatie tussen de job gerelateerde competentievereisten en de deelname aan
leeractiviteiten. Terwijl 70% van de volwassenen in hooggekwalificeerde banen (b.v. professionele
beroepen) deelneemt aan onderwijs en opleiding, neemt slechts 32% van de volwassenen in
laaggekwalificeerde banen deel (Eurostat, 2021[4]). Deze deelnamekloof is met name problematisch omdat
jobs voor laaggeschoolden kwetsbaarder zijn voor economische en maatschappelijke schokken als gevolg
van megatrends en COVID-19. Zo hebben volwassenen in beroepen met het hoogste risico op
automatisering (bijv. beroepen zoals service- en verkoopmedewerkers, ambachtelijke en aanverwante
beroepen, fabrieks- en machinebedieners) de laagste participatiegraad – 40% vergeleken met 72% voor
volwassenen in beroepen met een zeer laag risico op automatisering (berekeningen gebaseerd op
automatiseringskans voor beroepen [2-cijferige ISCO08] door Nedelkoska en Quintini (2018[7])).
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Figuur 1.3. Deelnamegraad naar opleidingsniveau, 2016
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Bron: Eurostat (2021[4]), Enquête Volwasseneneducatie 2016, https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/adult-education-survey.
StatLink 2 https://stat.link/pgdxrq

Leeftijd wordt ook sterk geassocieerd met deelname aan leren. Oudere volwassenen nemen veel minder
vaak dan jongere volwassenen deel aan leeractiviteiten – 62% van de 25-34-jarigen neemt deel aan
leeractiviteiten, tegenover slechts 32% van de 55-65-jarigen. In de context van een vergrijzende bevolking
wordt het steeds belangrijker dat volwassenen van alle leeftijdsgroepen betrokken blijven. Betrokkenheid
van oudere generaties is ook belangrijk vanwege de gezondheids- en sociale voordelen van actief te
blijven leren, en het is noodzakelijk voor hun actieve deelname aan een meer gedigitaliseerde
samenleving.
Een andere belangrijke factor is de migratiestatus. Immigranten nemen minder vaak deel aan
leeractiviteiten dan autochtone Vlaamse volwassenen – de participatiegraad van volwassenen die in
België zijn geboren is 11%-punt hoger dan van volwassenen die niet in België zijn geboren. Dit is met
name een aandachtspunt, aangezien immigranten in Vlaanderen drie keer meer kans hebben op een zeer
laag geletterdheidsniveau (niveau 1 of lager in PIAAC) dan autochtonen (38% vs. 13%) (OECD, 2019[3]).
Wanneer immigranten echter niet-formeel onderwijs volgen, besteden zij 60% meer uren aan
leeractiviteiten dan autochtone volwassenen, wat waarschijnlijk het gevolg is van de intensieve cursussen
Nederlands als Tweede Taal, NT2 waarvoor immigranten zich vaak inschrijven. Nederlands als tweede
taal is verreweg het populairste vak in de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor
Basiseducatie (de zogenaamde Ligo) (Department of Education and Training, 2021[8]).

COVID-19 heeft bestaande ongelijkheden op het gebied van levenslang leren vergroot
COVID-19 heeft een impuls gegeven om de toegang tot online leren uit te breiden (OECD, 2020[9]). Online
opleidingen hadden zich al snel uitgebreid vóór de pandemie (bijvoorbeeld met de opkomst van
grootschalige open online cursussen - MOOC's) (OECD, 2019[10]), maar lockdowns als gevolg van
COVID-19 hebben deze uitbreiding versneld. Uit een Vlaams onderzoek bij onderwijs- en
opleidingsverstrekkers over e-leren in 2020 bleek dat 80% van de aanbieders ofwel programma's online
verplaatste tijdens de pandemie of nieuwe online programma's ontwikkelde (Department for Work and
Social Economy, 2020[11]). Veel volwassenen gebruikten hun tijd tijdens lockdowns om deel te nemen aan
online onderwijs – zo constateerde de VDAB, de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling, een toename
in deelname aan haar gratis online cursussen, en LinkedIn stelde vast dat het aantal lerenden in
ondernemingen meer dan verdubbelde tussen 2019 en 2020 (LinkedIn, 2021[12]). Deze toename
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onderstreept het potentieel van online leren om een meer permanent onderdeel te worden van systemen
voor volwassenenonderwijs (OECD, 2020[9]).
Deze toename van online leren is vooral ten goede gekomen van meer hoogopgeleide volwassenen. Uit
recente gegevens van de LFS blijkt dat er bij hoogopgeleide volwassenen in Vlaanderen tussen 2019 en
2020 een stijging was van de deelname (van 41% naar 42,7%), terwijl bij laagopgeleide volwassenen een
daling van de participatiegraad werd vastgesteld (van 18,4% naar 17,7%). Deze bevinding wordt bevestigd
door verschillende studies in Vlaanderen. Uit een recente COVID-19-enquête in Vlaanderen blijkt dat
tijdens de COVID-19-pandemie ongeveer 27% van de Vlaamse volwassenen deelnam aan een of andere
vorm van onderwijs of opleiding, maar achter dit gemiddelde cijfer schuilen grote verschillen
(zie Figuur 1.4) (Statistiek Vlaanderen, 2021[13]). Zo was de participatiegraad respectievelijk slechts 4% en
16% bij laag- en midden opgeleiden, vergeleken met 32% bij hoogopgeleiden, en is de participatiegraad
van de oudste leeftijdsgroep (55-64 jaar) de helft van die van jonge volwassenen (25-34 jaar)
(respectievelijk 15% versus 30%). Bij de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor
Basiseducatie daalde het aantal inschrijvingen respectievelijk met 13% en 30%. Online leren heeft niet
goed gewerkt voor veel laaggeschoolden en niet-Nederlandstaligen (de belangrijkste doelgroepen van
deze centra) en hun programma’s kunnen niet gemakkelijk aangepast worden voor gebruik in online of
gemengde formaten. Hoewel sommige nieuwe groepen werden bereikt via online cursussen, wogen deze
winsten niet op tegen de verliezen in het aantal inschrijvingen van bestaande doelgroepen.

Figuur 1.4. Deelname aan onderwijs en opleiding tijdens COVID-19, begin 2021
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Opmerking: De deelnamegraad heeft betrekking op zowel werkgerelateerde als niet-werkgerelateerde deelname.
Bron: Statistiek Vlaanderen (2021[13]), Resultaten COVID-19-bevraging: Werk, Inkomen en
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/resultaten-covid-19-bevraging.

Levenslang

Leren,

StatLink 2 https://stat.link/kaf36n

Een gebrek aan motivatie om deel te nemen aan leeractiviteiten is een belangrijke uitdaging
Het rapport OESO Skills Strategie Vlaanderen: Evaluatie en Aanbevelingen van 2019, evenals
verschillende andere Vlaamse studies, wijzen allemaal op een gebrek aan bereidheid om deel te nemen
aan leeractiviteiten (zowel formeel als niet-formeel) als een belangrijke drijfveer achter de lage
participatiegraad in Vlaanderen (OECD, 2019[14]; Van Langenhove and Vansteenkiste, 2020[15]; Van
Langenhove et al., 2020[5]). Ongeveer 42% van de bevolking leert niet en wil ook niet leren, wat een veel
hoger aandeel is dan in OESO-landen met vergelijkbare economische, sociale, onderwijssituatie
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(bijvoorbeeld Nederland met 27%) (Eurostat, 2021[4]). Voor veel van deze volwassenen is het gebrek aan
motivatie het gevolg van het niet ervaren van een leernood, en dit is vaak met name het geval voor
volwassenen die juist het meest behoefte hebben aan bij- en/of omscholing. Zo is bij volwassenen in jobs
met een aanzienlijk of hoog risico op automatisering het aandeel dat aangeeft dat er geen noodzaak is om
te leren het dubbele van dat bij volwassenen in jobs met een zeer laag risico op automatisering
(berekeningen op basis van Nedelkoska en Quintini (2018[7]) en de AES (Eurostat, 2021[4])).
In gesprekken met belanghebbenden werd het versterken van de leermotivatie beschouwd als de
belangrijkste uitdaging voor het systeem van levenslang leren in Vlaanderen. Het verhogen van de
leermotivatie word gezien als een probleem dat ten grondslag ligt aan veel van de andere uitdagingen
waarmee Vlaanderen wordt geconfronteerd. Deelnemers aan discussies gaven aan dat er een algemene
behoefte is om de drijfveren achter motivatie beter te begrijpen, vooral voor de meest gedemotiveerde
groepen.
Motivaties om te leren worden vanzelfsprekend nog belangrijker in de context van COVID-19. Voor een
succesvolle deelname aan online en gemengde leeractiviteiten is bijvoorbeeld meer autonomie en
zelfmotivatie vereist (OECD, 2021[16]). Dit is opnieuw bijzonder relevant voor de meest kwetsbare groepen
in Vlaanderen, die over het algemeen een lagere bereidheid om te leren vertonen (Eurostat, 2021[4]). Deze
lage bereidheid, gecombineerd met grotere belemmeringen voor deelname aan online en hybride
leeractiviteiten (bijv. beperkte digitale competenties, geen toegang tot computer/internet) – die ook deels
de lagere leermotivatie aanstuurt – dreigt de bestaande participatielacunes in Vlaanderen te vergroten
wanneer online en hybride leren een meer integraal onderdeel wordt van levenslang leren. Laagopgeleide
volwassenen hebben nu al lagere voltooiingspercentages bij online leren (slechts 10% in grootschalige
open online cursussen) dan hoogopgeleide volwassenen (OECD, 2019[1]).
Bij het bespreken van motivaties van volwassenen is het belangrijk om rekening te houden met de grote
heterogeniteit in motivatieprofielen. Volwassenen kunnen zeer uiteenlopende redenen hebben om al dan
niet deel te nemen aan leeractiviteiten. Studies die de motivaties van lerenden onderzoeken, passen vaak
de zelfdeterminatietheorie toe, die drie hoofdprofielen onderscheidt: intrinsiek gemotiveerd (gedreven door
inherent plezier en tevredenheid), extrinsiek gemotiveerd (gedreven door externe beloningen of straffen)
en ongemotiveerde volwassenen (die geen verband voelen tussen hun acties en verwachte resultaten)
(Deci and Ryan, 2000[17]). Deze theorie wordt regelmatig toegepast in het leerplichtonderwijs, maar voor
het volwassenenonderwijs zijn er niet veel studies die een onderscheid maken tussen verschillende
motivatieprofielen. In discussies met Vlaamse belanghebbenden waren de verschillende typen drijfveren
een terugkerend gespreksonderwerp. Belanghebbenden merkten bijvoorbeeld de relevantie op van het
ontwikkelen van intrinsieke motivaties om een leercultuur te versterken, wat ook als doelstelling wordt
benadrukt in verschillende Vlaamse strategische documenten, zoals het rapport “lerende samenleving”
(Conceptnota de lerende samenleving) (Tindemans and Dekocker, 2020[18]).
Tot slot moeten belemmeringen voor leren in overweging worden genomen bij het evalueren van
motivatieprofielen, omdat belemmeringen de motivatie direct kunnen beïnvloeden. Sommige
belemmeringen (vooral gezondheidsaspecten en gezinsverantwoordelijkheden) zijn belangrijke drijfveren
achter een over het algemeen lage leermotivatie om deel te nemen aan leeractiviteiten in Vlaanderen.
Belemmeringen worden door een meerderheid van de volwassenen in Vlaanderen ervaren, zelfs door de
meest gemotiveerde volwassenen die wel al deelnemen aan leeractiviteiten. Ondanks het feit dat veel
volwassenen erin slagen deze belemmeringen te overwinnen, geeft 22-26% van de volwassen bevolking
aan dat planning (bijv. tijdsdruk door werk) en concurrerende gezinsverantwoordelijkheden een
belemmering vormen voor hun deelname aan leeractiviteiten (Eurostat, 2021[4]).
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Levenslang leren is van vitaal belang om de competentielacunes in een post-COVID-wereld
te verkleinen
Sinds de publicatie van het rapport OESO Skills Strategie Vlaanderen: Evaluatie en Aanbevelingen heeft
COVID-19 economieën en samenlevingen grondig gewijzigd. COVID-19 heeft ertoe bijgedragen dat
bestaande megatrends versnellen wat naar verwachting een bredere verschuiving in de economie teweeg
zal brengen – het kan jobs creëren in bepaalde sectoren, terwijl jobs in andere zullen verdwijnen. Deze
trends zullen grote gevolgen hebben voor de typen competenties die op de arbeidsmarkt vereist zijn,
waardoor potentiële competentielacunes ontstaan die levenslang leren kan helpen verkleinen.
De impact van COVID-19 op de vraag naar competenties is reeds duidelijk. Trends in de gevraagde
competenties, kennis en vaardigheden vastgesteld in online advertenties voor jobs voor en na COVID-19
tonen aan dat er een belangrijke versnelling heeft plaatsgevonden in de vraag naar bepaalde skills, zoals
de vaardigheid om zich aan te passen aan verandering (Burning Glass Technologies, 2022[19]). Daarnaast
zijn meerdere digitale en zachte skills veel belangrijker geworden, zoals competenties in verband met
communicatie, samenwerking en creativiteit (zoals contacten leggen, onderhandelen met andere mensen,
oplossingen uitwerken voor problemen, en dergelijke), evenals skills om met computers te werken.
In een post-COVID-wereld hebben mensen sterkere basiscompetenties nodig en moeten ze attitudes en
denkwijzen ontwikkelen die hen zullen helpen om zich positief aan te passen aan veranderingen en om te
gaan met onzekerheden (OECD, 2020[20]). Bovendien worden digitale competenties snel een vereiste om
actief deel te nemen aan complexere, onderling verbonden samenlevingen. In 2019 had 37% van de
Vlaamse volwassenen evenwel zwakke digitale basisvaardigheden – wat afgeleid kon worden uit het niet
gebruiken van internet in de afgelopen maanden of het hebben van geen of weinig digitale vaardigheden
(zie Figuur 1.5) (Statistiek Vlaanderen, 2020[21]). Hoewel dit aandeel onder het EU-gemiddelde ligt, ligt het
ver boven dat van de best presterende landen, en met name sommige groepen lopen het risico op digitale
uitsluiting, waaronder oudere generaties, volwassenen met een lager opleidingsniveau en lage inkomens.

Figuur 1.5. Prevalentie van zwakke of geen digitale vaardigheden in Vlaanderen, 2019
Zwakke digitale vaardigheden
A. Zwakke of geen digitale vaardigheden, OESO-EU, 2019
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Een verscheidenheid aan specifieke competenties wordt naar verwachting relevanter voor de toekomstige
Vlaamse arbeidsmarkt. Bevindingen van Vlaamse prognoses op sectoraal niveau tonen aan dat 11 typen
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competenties steeds belangrijker zullen worden, waaronder interdisciplinair teamwerk, complexe
probleemoplossing, gebruik van digitale tools, aanpassingsvermogen, innovatievermogen,
verantwoordelijkheid nemen, en meer (Departement Werk en Sociale Economie, 2021[22]). Prognoses over
hoe de groene transitie een impact zal hebben op competentiebehoeften geven aan dat er in de toekomst
meer nood zal zijn aan technische kennis, technische competenties en zachte competenties (bijv.
zelfmanagement, planning, communicatie) (Departement Werk en Sociale Economie, 2021[22]).
Vlaanderen heeft meerdere lopende initiatieven om de toekomstige behoeften aan competenties op
macroniveau in kaart te brengen en heeft plannen om deze inspanningen te integreren in een enkel model
voor prognoses inzake competenties.

De rol van een gerichte en op maat gemaakte aanpak voor het verbeteren van de
resultaten van levenslang leren
Bestaande initiatieven bereiken nog onvoldoende de groepen die het meest behoefte
hebben aan leren
Op basis van de evaluatie van levenslang leren in Vlaanderen kunnen drie globale uitdagingen worden
geïdentificeerd: 1) de participatie verhogen van de groepen die het meest behoefte hebben aan leren (bijv.
volwassenen met een laag opleidingsniveau); 2) het aanpakken van een algehele lage leermotivatie; en
3) ervoor zorgen dat volwassenen de competenties ontwikkelen die nodig zijn in de huidige en toekomstige
arbeidsmarkten en samenlevingen.
Vlaanderen is zich bewust van deze uitdagingen en heeft tal van initiatieven genomen om ze aan te
pakken. Zo krijgen volwassenen informatie op diverse portalen en wordt loopbaanbegeleiding
gesubsidieerd via Loopbaancheques. Bovendien heeft de Vlaamse Regering een reeks maatregelen
genomen, waaronder de Vlaamse Opleidingsincentives, bestaande uit Vlaams opleidingsverlof,
Opleidingscheques en Vlaams opleidingskrediet.
Er zijn echter aanwijzingen dat de impact van deze initiatieven op het gebied van levenslang leren zou
kunnen worden vergroot, aangezien ze nog niet effectief de groepen bereiken die het meest behoefte
hebben aan leren. Terwijl het opleidingskrediet zich bijvoorbeeld richt op laag- en middelhoog opgeleide
volwassenen, voltooide nog 29% van de gebruikers van opleidingskrediet in 2020/2021 hoger onderwijs
en zijn volwassenen die het hoger secundair onderwijs niet hebben voltooid het meest
ondervertegenwoordigd (Department for Work and Social Economy, 2021[23]). Bovendien verwezen
geraadpleegde belanghebbenden dikwijls naar een informatiekloof, wat erop wijst dat meer kwetsbare
groepen vaak minder gemakkelijk toegang hebben tot informatie dan andere groepen in Vlaanderen.
Gegevens ondersteunen deze bevinding – terwijl 55% van de volwassenen met een hogere opleiding
gratis informatie of hulp over leermogelijkheden ontving, ontving slechts 19% van de volwassenen met
een lager opleidingsniveau dan hoger secundair onderwijs deze informatie of hulp (Eurostat, 2021[4]).

Vlaanderen zou de impact van zijn beleid kunnen versterken met een meer gerichte en op
maat gemaakte aanpak
Het beter richten en afstemmen van beleid voor levenslang leren op meer specifieke doelgroepen kan een
effectieve manier zijn om de impact van beleid te vergroten en de uitdaging aan te gaan om de participatie
te verhogen van de groepen die het meest behoefte hebben aan leren. Beleidsinitiatieven die meer gericht
en afgestemd zijn op de behoeften van de diverse profielen zal efficiënter zijn dan wanneer een meer
universele benadering wordt gevolgd (OECD, 2020[24]).
In Vlaanderen zijn initiatieven voor levenslang leren al gericht op en aangepast aan een aantal specifieke
doelgroepen, waaronder volwassenen met een laag opleidingsniveau, werkloze volwassenen,
anderstaligen, gedetineerden, volwassenen in plattelandsgebieden en kleine en middelgrote
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ondernemingen (kmo's), en meer. Zo zijn voor Opleidingscheques laaggeschoolde volwassenen
vrijgesteld van een eigen bijdrage (meestal 50% van de totale kosten) wanneer ze bepaalde vormen van
opleiding willen volgen, en volwassenen zonder hoger onderwijs die een opleiding willen volgen om een
graduaat- of bachelorsdiploma te behalen kunnen een aanvullende financiering krijgen (500 euro in plaats
van 250 euro) (Department for Work and Social Economy, 2021[23]).
Ondanks deze inspanningen is de participatiegraad van deze groepen de afgelopen jaren niet verbeterd.
Dit kan worden verklaard door verschillende factoren, waaronder: een focus op de leerkosten van
bestaande initiatieven, terwijl financiële aspecten in Vlaanderen niet als de belangrijkste belemmering voor
deelname worden beschouwd; de huidige incentives zouden te restrictief kunnen zijn (bijv. de
toelatingscriteria zijn te streng); sommige initiatieven zijn pas recentelijk uitgevoerd en het effect ervan is
misschien nog niet voelbaar; en de algemene beschikbaarheid van financiering voor incentives is
afgenomen (Department for Work and Social Economy, 2021[23]). Daarnaast zijn de groepen volwassenen,
waarvoor de opleiding is bestemd en aangepast, vaak zeer divers. Laagopgeleiden kunnen bijvoorbeeld
ook voortijdige schoolverlaters, langdurig werklozen en/of ouderen zijn, allemaal kenmerken die verband
houden met verschillende belemmeringen voor het benutten van leermogelijkheden (OECD, 2019[1]). Ten
slotte houden de huidige gerichte en op maat gemaakte initiatieven geen rekening met verschillende
motivatieprofielen van volwassenen, terwijl dit gebrek aan bereidheid om deel te nemen een belangrijke
reden is voor de beperkte deelname aan levenslang leren in Vlaanderen.

Een bevolkingssegmentatie kan helpen om het beleid voor levenslang leren meer gericht en
op maat te maken
Bevolkingssegmentatie ondersteunt het creëren van meer inzichtelijke profielen van potentiële lerenden,
waardoor beleidsmakers beter kunnen begrijpen hoe een groep factoren de deelname aan leeractiviteiten
beïnvloedt. Het opsplitsen van de volwassen populatie in kleinere segmenten kan een effectiever
beleidsontwerp en beleidsimplementatie mogelijk maken en de toewijzing van middelen verbeteren.
Het toepassen van een bevolkingssegmentatie zou Vlaanderen kunnen helpen te begrijpen hoe beleid,
programma's en cursussen voor levenslang leren kunnen worden ontwikkeld die gerichter en beter
afgestemd zijn op de behoeften van volwassenen met verschillende profielen. De bevolkingssegmentatie
stelt Vlaanderen bijvoorbeeld in staat om de verschillende profielen van volwassenen nauwkeuriger te
identificeren (d.w.z. in termen van motivaties en belemmeringen waarmee ze worden geconfronteerd) en
daarmee het beleid nauwkeuriger te richten en op maat te maken dan momenteel mogelijk is. De
segmentering zou Vlaanderen kunnen helpen om hiaten in de huidige beleidsrespons voor levenslang
leren te identificeren, onder meer door te helpen bij het identificeren van groepen volwassenen die
voorheen over het hoofd werden gezien door het beleid, en door de noodzaak aan te tonen van aanvullend
of ander en meer op maat gemaakt beleid om de motivaties te versterken en de belemmeringen aan te
pakken van specifieke profielen. De negen profielen geïdentificeerd in de segmentatieoefening hoeven de
bestaande doelgroepen niet te vervangen, maar ze bieden wel nieuwe inzichten in hoe meerdere factoren
gecombineerd kunnen worden om deelname van personen in deze doelgroepen te bevorderen. Deze
inzichten kunnen het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van beleid ondersteunen.
Sommige OESO-landen zijn al begonnen met het gebruik van segmentatiestrategieën om de ontwikkeling
van beleid voor levenslang leren te verbeteren. Zo heeft de Britse regering in 2018 opdracht gegeven voor
een onderzoek naar leerprofielen van volwassenen, wat resulteerde in de ontwikkeling van een typologie
waarbij zes profielen geïdentificeerd werden (Kantar Public and Learning and Work Institute, 2018[25]).
Niettemin is het gebruik van segmentatiestrategieën om levenslang leren te verbeteren nog relatief nieuw
in OESO-landen, wat betekent dat Vlaanderen met dit project voorop loopt in de ontwikkeling van deze
methoden. Het ontwikkelen van een segmentering op basis van kenmerken van volwassenen zou ook
kunnen worden beschouwd als een goede eerste stap naar meer interventies op maat en voor het
ontwikkelen van toegespitste benaderingen gericht op werkgevers.
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Beleidscontext
Vlaanderen heeft een lange geschiedenis in het ontwikkelen van strategieën en beleid voor levenslang
leren om de uitdagingen aan te gaan en de kansen te grijpen die inherent zijn aan maatschappelijke en
economische veranderingen. Vlaanderen heeft dan ook al een aantal stappen gezet om veel van de
levenslange uitdagingen die in deze sectie worden geïdentificeerd, aan te pakken.
Sinds 2019 heeft de Vlaamse overheid belangrijke stappen gezet om het systeem van levenslang leren te
verbeteren. Om te beginnen keurde de regering de “Conceptnota de lerende samenleving” goed die de
bevordering van een leercultuur beoogt (Tindemans and Dekocker, 2020[18]). De conceptnota was
gebaseerd op uitgebreide raadplegingen en identificeerde 10 opdrachten voor levenslang leren, waarvan
één (“een data gestuurde segmentatie om behoeften aan competenties te identificeren en om ervoor te
zorgen dat leermiddelen beter kunnen worden afgestemd op deze specifieke behoeften”) een startpunt
bood voor discussies voor dit project. De nota markeerde ook het begin van de oprichting van een
Partnerschap Levenslang Leren, dat ook vermeld wordt in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Het
partnerschap heeft tot doel synergiën en samenwerking rond levenslang leren bij de Vlaamse overheid te
versterken en de ambities en doelstellingen verder uit te werken via een duidelijke visie, die tot uiting komt
in een actieplan (Partnership for Lifelong Learning, 2021[26]) (zie Kader 1.4).

Kader 1.4. Het Partnerschap voor Levenslang Leren en het bijbehorende actieplan
De “Conceptnota de lerende samenleving” beschreef vier hoofduitdagingen en 10 opdrachten om
ervoor te zorgen dat mensen proactief met transities kunnen omgaan en meer intrinsiek gemotiveerd
worden. Vervolgens werd aan een aantal organisaties gevraagd om hun visie op het document te
geven, waaronder de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Vlaamse Onderwijsraad
(VLOR), de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen (VARIO), en het Economisch Relancecomité. Op basis van adviezen van deze instanties is het Partnerschap voor Levenslang Leren
opgericht. Het partnerschap, voorgezeten door Ans De Vos van de Antwerp Management School, telt
18 leden die de SERV, het onderwijslandschap en onderwijsaanbieders, particuliere
onderwijsaanbieders, sectorale fondsen, Syntra, het lokale niveau, businessscholen en de VLORcommissie Levenslang leren vertegenwoordigen.
In december 2021 werd door de Vlaamse Regering een actieplan goedgekeurd dat werd ontwikkeld
door het Partnerschap voor levenslang leren met als titel “Actieplan levenslang leren: koers zetten naar
een lerend Vlaanderen”. Dit actieplan formuleert de ambities en acties van het Partnerschap om van
Vlaanderen een lerende samenleving te maken; de werking van het Partnerschap en de uitvoering van
het actieplan worden erin beschreven. Het partnerschap heeft tien ambities opgesomd waarin meer
dan 16 acties werden besproken, en het identificeerde zeven prioritaire vlaggenschepen en een reeks
acties. Deze vlaggenschepen geven de richting aan naar: 1) een kennisagenda voor levenslang leren;
2) een gesegmenteerde mobiliseringsstrategie; 3) een persoonsvolgende inzet van Vlaamse incentives
voor levenslang leren onderzoeken; 4) één Vlaams strategisch competentieprogramma; 5) begeleiding
en ondersteuning bij levenslang leren: uitwerking flankerend beleid; 6) begeleiding en ondersteuning
van aanbodverstrekkers; 7) partnerschappen rond leren toekomstgericht versterken.
Bron: Tindemans en Dekocker (2020[18]), The Learning Society (Conceptnota de lerende samenleving), https://www.oecd.org/skills/centrefor-skills/The_Learning_Society.pdf.; Partnerschap voor levenslang leren (2021[26]), Actieplan levenslang leren: koers zetten naar een lerend
Vlaanderen, https://www.vlaanderen.be/publicaties/actieplan-levenslang-leren-koers-zetten-naar-een-lerend-vlaanderen

Andere recente strategieën zijn bedoeld om het herstel van onderwijs systemen en arbeidsmarkten na
COVID-19 te ondersteunen, waarbij levenslang leren vaak een centraal thema is. In 2020 sloten de
Vlaamse Regering en de sociale partners een VESOC-akkoord (Vlaams Economisch Sociaal
Overlegcomité) over het herstel van de Vlaamse arbeidsmarkt (Flemish Government and Social Partners,
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2020[27]). Het resulterende plan “Alle hens aan dek” wijst 190 miljoen euro toe ter ondersteuning van de
ontwikkeling van een sterk, duurzaam herstel en transformatie van de arbeidsmarkt, waarbij 120 miljoen
euro is gereserveerd voor een opleidingsoffensief – de grootste pijler van het plan. Vlaanderen lanceerde
in 2020 ook een “herstartplan” (onder de titel “Vlaamse veerkracht”) waarvan een van de zeven ambities
is om het menselijk kapitaal te versterken door te investeren in opleiding en levenslang leren (Flemish
Government, 2020[28]). Er zijn diverse plannen gelanceerd om deze ambitie te ondersteunen, waaronder
Edusprong (voor volwassenenonderwijs), Voorsprongfonds (voor hoger onderwijs), Digisprong (ter
ondersteuning van digitalisering) en er is 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor centra die begeleiding
en toegang verschaffen tot digitale tools en digitale competenties versterken (Digibanken). In 2020 vroeg
de Vlaamse minister van Werk ook aan zes arbeidsmarktexperts om een deskundig advies op te stellen
voor het herstel van de Vlaamse arbeidsmarkt tijdens en na COVID-19 (Department for Work and Social
Economy, 2021[29]). Tot nu toe zijn twee rapporten gepubliceerd met een uitgebreide reeks aanbevelingen
om de arbeidsmarkt te versterken en de rol van levenslang leren en ontwikkelen van competenties te
benadrukken. Het laatste rapport van oktober 2021 presenteerde een beoordeling van hoe een leer- en
loopbaanstrategie kan helpen om wat mensen kennen en kunnen beter af te stemmen op wat werkgevers
zoeken (De Vos et al., 2021[30]).
Ook over meer specifieke thema's lanceerde de Vlaamse Regering de voorbije jaren verschillende
plannen. In het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 engageerde de Regering zich om te werken aan de
ontwikkeling van een individuele leerrekening om bestaande opleidingsincentives eenvoudiger, duidelijker
en overdraagbaar te maken (Flemish Government, 2019[31]). Om de acties voor de ontwikkeling van een
dergelijke rekening te lanceren, keurde de Vlaamse Regering in 2022 de “Visienota: Naar een leer- en
loopbaanrekening in Vlaanderen” goed, die de verschillende stappen in de ontwikkeling van deze rekening
identificeert (Department for Work and Social Economy, 2022[32]). Daarnaast heeft de Vlaamse Regering
zich ook ertoe verbonden om duaal leren uit te breiden naar het hoger en volwassenenonderwijs – het
betreffende decreet werd goedgekeurd en wordt in september 2022 uitgevoerd – en werd in verschillende
strategische beleidsnota's het leren door specifieke groepen volwassenen behandeld – waaronder
gevangenen, geïnterneerden en ouderen (Flemish Government, 2020[33]) (Flemish Government, 2020[34])
(Flemish Government, 2020[35]).
Sinds 2019 zijn verschillende grote onderzoeken gepubliceerd over levenslang leren. Steunpunt Werk
brengt in samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) jaarlijks een
monitoringrapport uit over de opleidingsinspanningen (Van Langenhove et al., 2020[5]) (Penders et al.,
2021[36]). WSE publiceerde onlangs ook een rapport over leertrajecten (“customer journeys”) van
volwassenen (Van Cauwenberghe et al., 2021[37]), evenals jaarverslagen over de Vlaamse
opleidingsincentives (“Jaarrapport Vlaamse Opleidingsincentives”) (Department for Work and Social
Economy, 2021[23]). Een VIONA-studie uitgevoerd door IDEA Consult in opdracht van de Vlaamse
Overheid evalueerde de weg naar de Vlaamse leer- en loopbaanrekening (IDEA Consult, 2021[38]), en tot
slot publiceerde de SERV verschillende relevante rapporten over levenslang leren, waaronder één over
de mogelijke voordelen van een individuele leerrekening in Vlaanderen en een advies over hoe leren in
het hoger onderwijs aantrekkelijker kan gemaakt worden tijdens de loopbaan (SERV, 2020[39]) (SERV,
2021[40]).
De Vlaamse Regering hervormde onlangs ook de financieringsregelingen van de sector
volwassenenonderwijs. Een nieuw financieringsdecreet voor het volwassenenonderwijs beoogt een
stabieler en voorspelbaarder financieringssysteem voor instellingen (Flemish Government, 2019[41]). Het
decreet omvat een “bonuskwalificatie” voor centra wanneer deelnemers een bepaald programma
beëindigen; meer geld om het aanbod van cursussen te vergroten, met name voor cursussen over
basiscompetenties; een limiet op het aantal plaatsen in andere studierichtingen dan “Nederlands als
tweede taal” en basiscompetenties; en meer financiële steun voor kwetsbare groepen. Een groter deel van
de financiering wordt toegekend aan bepaalde opleidingen, waaronder opleidingen voor knelpuntberoepen
en opleidingen in belangrijke maatschappelijke domeinen (bijvoorbeeld Nederlandse taal), deels ten koste
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van financiering voor andere opleidingen (bijvoorbeeld vreemde talen). Centra voor
Volwassenenonderwijs ontvangen ook een groter deel van de financiering, wat kan worden beschouwd
als een stimulans om het leeraanbod in meer landelijke gebieden in stand te houden. Ondanks het nieuwe
financieringsdecreet zijn er echter nog steeds bezorgdheden over de vraag of de financiering van het
volwassenenonderwijs stabiel en adequaat is; zo was in 2020 een overbruggingskrediet nodig om een
begrotingstekort aan te pakken.
Verder werden in 2019 de drie hervormde Vlaamse opleidingsincentives ingevoerd: Vlaams educatief
verlof, Opleidingscheques en het Vlaams opleidingskrediet. Naast het initiatief om aan deze incentives
een meer arbeidsmarkt- en toekomstgerichte focus te geven, voerden de hervormingen één enkel erkend
opleidingenbestand in, evenals uniforme monitoring en evaluatie, en meer; hierbij was een sterkere focus
op specifieke groepen een van de belangrijkste punten van de hervorming (Flemish Government, 2021[42]).
Sinds 2019 heeft een ander decreet ook de verantwoordelijkheid voor het hoger beroepsonderwijs
(Graduaatsopleidingen, HBO5) – waaronder bijvoorbeeld informatica en orthopedie – overgedragen van
de Centra voor Volwassenenonderwijs naar hogescholen (Flemish Government, 2019[43]). Terwijl deze
overdracht nog in uitvoering was, stelde een decreet in 2019 bovendien een meer geïntegreerd beleid voor
de erkenning van vroegere leerervaringen voor (Erkenning van Verworven Competenties – EVC), dat meer
middelen omvat voor de validatie van deze competenties verworven door niet-formeel en informeel leren
(Flemish Government, 2019[44]). Tot slot hebben sectorale sociale partners in nieuwe sectorale akkoorden
(Sectorconvenants) afgesproken om zich in te zetten voor levenslang leren, naast het verbeteren van de
verbindingen tussen onderwijs en arbeidsmarkten en het bevorderen van diversiteit (Department for Work
and Social Economy, 2021[45]).

De negen leerprofielen van volwassenen in Vlaanderen
De OESO heeft een model ontwikkeld voor een bevolkingssegmentatie op basis van de motivaties van
volwassenen om al dan niet deel te nemen aan leeractiviteiten, en van de belemmeringen waarmee
volwassenen worden geconfronteerd. De segmentatie van de OESO maakt gebruik van een LCAmethodologie om subgroepen in de volwassen populatie met vergelijkbare profielen te identificeren met
behulp van gegevens van de AES (zie Kader 1.5 voor een korte beschrijving van de methodologie; voor
een volledige beschrijving zie bijlage 2.A. van hoofdstuk 2 in het volledige rapport) (Eurostat, 2021[4]).
De resulterende negen leerprofielen in Vlaanderen (zoals weergegeven in Figuur 1.2 bestaan uit vier
profielen van volwassenen die momenteel niet deelnemen aan niet-formele of formele leeractiviteiten
(aangeduid als ‘niet-deelnemende’ volwassenen), en vijf profielen van de volwassenen die deelnemen aan
niet-formele of formele leeractiviteiten (aangeduid als ‘deelnemende’ volwassenen). Deze profielen geven
een uniek inzicht in de gedeelde motivaties en belemmeringen van respectievelijk degenen die nog niet
deelnemen en degenen die wel deelnemen. De niet-deelnemende groep kan verder worden onderverdeeld
in twee subgroepen: de “ongemotiveerden” en de “gemotiveerden maar die geconfronteerd worden met
belemmeringen”. De deelnemende groep kan verder worden onderverdeeld in “extrinsiek gemotiveerde”
en “intrinsiek gemotiveerde” lerenden.
Na het identificeren van de negen profielen op basis van hun motivaties en belemmeringen, werd een
aanvullende kwantitatieve analyse uitgevoerd om vast te stellen welke kenmerken (bijv. sociaaldemografische, arbeidsmarktstatus, vereiste competenties, leerresultaten en -patronen) het meest
geassocieerd zijn met elk van de negen profielen. Hiervoor werden andere gegevensbronnen gebruikt,
zoals gegevens over vacatures van Burning Glass. De kenmerken van elk van de negen profielen worden
beschreven in het onderstaande kader.
Opgemerkt moet worden dat de beschrijvingen van de profielen zijn gebaseerd op veralgemeningen die
zijn afgeleid van een lange lijst van kenmerken - de methode van LCA wijst individuen en kenmerken niet
op een deterministische manier toe aan profielen, maar presenteert in plaats daarvan waarschijnlijkheden.
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Bijgevolg, hoewel specifieke kenmerken een sterke overeenstemming kunnen hebben met de specifieke
profielen (en inderdaad alle gepresenteerde resultaten zijn statistisch significant), zijn ze over het
algemeen niet met elkaar verbonden in een 1 op 1 relatie.

Kader 1.5. Leerprofielen identificeren door middel van latente klassenanalyse
Latente klassenanalyse (LCA)
LCA is een statistische methode voor het identificeren van populatiesubgroepen op basis van
multivariabele categorische gegevens. Net als bij andere clusteringmethoden, identificeert LCA elkaar
uitsluitende en exhaustieve latente (of niet-geobserveerde) klassen op basis van patronen in
waargenomen gegevens. LCA schat de waarschijnlijkheid van het toebehoren bij een klasse in en
gebruikt iteratieve numerieke methoden om het model te vinden dat het beste bij de gegevens past (op
basis van statistische criteria). LCA wordt veelvuldig gebruikt in een aantal toepassingen, zoals het
classificeren van gedrags- of attitudepatronen, het identificeren van consumentenvoorkeuren en het
onderzoeken van subpopulaties op basis van hun reactie op enquête- of testitems.

De segmentatiemodellen op basis van motivaties en belemmeringen
Voor de segmentering van de Vlaamse populatie op basis van de AES 2016, maakt de LCA een
schatting van twee verschillende basismodellen voor twee verschillende groepen volwassenen:
1) volwassenen die niet deelnemen aan niet-formele of formele leeractiviteiten; en 2) volwassenen die
deelnemen aan niet-formele of formele leeractiviteiten. De reden hiervoor is dat het meest effectieve
beleid voor deze twee groepen aanzienlijk verschillend is, met waarschijnlijk andere
beleidsdoelstellingen (bijv. voor niet-deelnemende volwassenen zal het beleid vooral erop gericht zijn
om ervoor te zorgen dat volwassenen zullen deelnemen, terwijl voor deelnemende volwassenen het
beleid vooral erop gericht zal zijn om volwassenen meer of aan meer relevante leeractiviteiten te doen
deelnemen). Deze modellen bevatten de indicatoren die het best de belangrijkste drijfveren beschrijven
achter niet-deelname (d.w.z. een gebrek aan motivatie en belemmeringen voor deelname) en
deelname (d.w.z. de verschillende redenen om deel te nemen en motivaties om meer deel te nemen).
Voor de eerste groep profielen (niet-deelnemend) bevat het model indicatoren over zowel motivatie als
belemmeringen voor deelname (zie eerste kolom in Table 1.1). In de Enquête Volwasseneneducatie is
aan alle volwassenen die niet deelnamen aan leeractiviteiten gevraagd of ze wel hadden willen
deelnemen, daarbij aangevend wat hun motivatie was. Als ze niet wilden deelnemen, werd hen
gevraagd of dit te maken had met het feit dat ze de noodzaak om te leren niet inzien. Ongeacht of
volwassenen al dan niet willen deelnemen, werd hen ook gevraagd naar de belemmeringen waarmee
ze te maken hebben. In sommige gevallen zijn de belemmeringen gegroepeerd om de statistische
representativiteit van de steekproef te vergroten (bijv. tijdsgerelateerde belemmeringen omvatten
variabelen over planningsbeperkingen en gezinsverantwoordelijkheden).
Voor de tweede groep profielen (deelnemend) steunt het model voornamelijk op indicatoren van hun
redenen om deel te nemen aan leeractiviteiten, met inbegrip van zowel werkgerelateerde als nietwerkgerelateerde factoren (zie tweede kolom in Table 1.1). Deze indicatoren verstrekken inzichten in
hun attitudes ten opzichte van leren, die kan worden gekoppeld aan verschillende typen
motivatieprofielen (bijv. extrinsieke en intrinsieke motivaties om te leren). Om een vollediger beeld te
krijgen van deze motivatieprofielen, zijn bovendien indicatoren opgenomen van hun bereidheid om
meer deel te nemen aan de Enquête Volwasseneneducatie – d.w.z. naast de leeractiviteiten waaraan
ze al hebben deelgenomen – (zie Table 1.1), waardoor inzicht wordt verkregen in motivaties ex-post
de leeractiviteit (in tegenstelling tot de ex-ante redenen om te leren).
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Table 1.1. Indicatoren in basismodellen voor deelnemers en niet-deelnemers
Volwassenen die niet deelnemen aan niet-formele of
formele leeractiviteiten

Volwassenen die deelnemen aan niet-formele of formele
leeractiviteiten

Motivatie die deelname verhindert
Redenen om mee te doen

 Wilde niet deelnemen aan onderwijs en opleiding
 Om mijn werk beter te doen
 Vond het niet nodig om deel te nemen aan onderwijs en opleiding  Om mijn carrièrevooruitzichten te

verbeteren
 Om minder risico te lopen om mijn
job te verliezen
 Om mijn mogelijkheden om een 
job te krijgen of van job/beroep te 
veranderen te vergroten
 Om mijn eigen bedrijf te starten 
 Door organisatorische en/of

technologische veranderingen op
het werk


Om kennis/competenties bruikbaar
te maken in mijn dagelijks leven
Om mijn kennis/competenties te
vergroten over een onderwerp dat
mij interesseert
Om een certificaat te behalen
Om nieuwe mensen te
ontmoeten/voor het plezier
Om gezondheidsredenen
Om vrijwilligerswerk beter te kunnen
doen
Vereist door de werkgever of door de
wet (in niet-formele leeractiviteiten)
 Ik was verplicht om mee te doen (in
formele leeractiviteiten)

Belemmeringen die deelname verhinderen
Bereidheid om meer deel te nemen
 Kosten van deelname
 Wilde (niet) deelnemen aan meer onderwijs en opleiding
 Heb (geen) behoefte gezien voor deelname aan aanvullend onderwijs en
 Tijdsplanning en gezinsverantwoordelijkheden
opleiding
 Gebrek aan werkgeversondersteuning of gebrek aan
ondersteuning van openbare diensten
 Gezondheids- en/of leeftijdsbelemmeringen
 Persoonlijke redenen, waaronder negatieve ervaringen, geen
toegang tot computer/internet
 Geen geschikte programma's, evenals gebrek aan voor opleiding
vereiste randvoorwaarden en/of programma’s’ die niet
toegankelijk zijn omwille van de afstand

Additionele variabelen voor het identificeren van aanvullende kenmerken
Na de negen profielen te hebben geïdentificeerd met behulp van de twee basismodellen, zijn
aanvullende variabelen in het model opgenomen om de bijbehorende kenmerken van de profielen te
identificeren. Na een aanpak in drie stappen werd meer gedetailleerde informatie over de negen
profielen onderzocht, waaronder sociaal-demografische kenmerken (bijv. opleidingsniveau, leeftijd,
inkomen,
enz.),
arbeidsmarktkarakteristieken
(bijv. beroep,
arbeidsmarktstatus,
enz.),
competentievereisten van hun beroepen, evenals leerpatronen en resultaten (zie hoofdstuk 2 van het
volledige rapport voor een meer gedetailleerde beschrijving).

De negen profielen van volwassenen
Volwassenen die niet deelnemen aan niet-formele of formele leeractiviteiten
A. Ongemotiveerd
1. Niet geïnteresseerd in leeractiviteiten: Deze volwassenen zijn ongemotiveerd om deel te
nemen aan leeractiviteiten en zien geen noodzaak om deel te nemen.
Dit profiel wordt gekenmerkt door het laagste opleidingsniveau van alle profielen (41% heeft
een lager opleidingsniveau dan hoger secundair onderwijs), het grootste aandeel volwassenen
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zonder werk (13% is werkloos en 34% is inactief) en het laagste gemiddelde inkomen. Deze
karakteristieken verklaren deels de lage motivatie van dit profiel (b.v. sociaaleconomische
uitdagingen, zoals armoede en niet geschikte huisvesting kunnen betekenen dat leren een
lagere prioriteit krijgt). Volwassenen met dit profiel zijn relatief oud en niet-Nederlandstaligen
vormen een significante minderheid. Werkende volwassenen met dit profiel hebben meestal
jobs die lage tot middelhoge competenties vereisen, werken vaak in een productiebedrijf en
hebben meestal jobs met een hoog risico op automatisering. Alhoewel deze groep niet
deelneemt aan niet-formeel of formeel leren, neemt toch nog 61% deel aan informeel leren,
zoals leren op de werkplek of het bezoeken van leercentra (bijv. bibliotheken). Profiel 1
vertegenwoordigt 19% van de volwassen bevolking in Vlaanderen.
2. Ongemotiveerd omwille van leeftijds- en gezondheidsbelemmeringen: Dit profiel bestaat
uit volwassenen die ongemotiveerd zijn om te leren en die geen noodzaak zien om deel te
nemen aan leermogelijkheden, maar deze lage motivatie is grotendeels het gevolg van de
leeftijds- en gezondheidsgerelateerde belemmeringen waarmee ze worden geconfronteerd
(bijv. volwassenen die zich te oud voelen om nieuwe dingen te leren).
Volwassenen met dit profiel hebben de hoogste gemiddelde leeftijd (42% van de personen is
tussen 55 en 65 jaar), een relatief laag opleidingsniveau en een grote kans op inactiviteit als
gevolg van vervroegde uittreding en/of arbeidsongeschiktheid (samen goed voor 25% van de
volwassenen met dit profiel). In vergelijking met Profiel 1 hebben volwassenen met Profiel 2 in
het algemeen meer kans op tewerkstelling in of werken ze hoofdzakelijk voor kleine bedrijven
in jobs waarvoor een laag of gemiddeld competentieniveau vereist is. Bovendien hebben
volwassenen met dit profiel meer dan anderen een job met een hoog risico op automatisering.
Een op de twee volwassenen neemt deel aan informeel leren, wat een van de laagste
percentages is van alle profielen. Profiel 2 vertegenwoordigt 18% van de volwassen bevolking
in Vlaanderen.

B. Gemotiveerd, maar geconfronteerd met belemmeringen
3. Gemotiveerd maar geconfronteerd met tijdsgerelateerde belemmeringen: De meerderheid
van de volwassenen met dit profiel is gemotiveerd om deel te nemen aan leeractiviteiten, maar
ze hebben niet genoeg tijd vanwege een drukke planning (37% van de volwassenen), of
gezinsverantwoordelijkheden (29% van de volwassenen), of beide.
Dit profiel kenmerkt zich door het grootste aandeel van zowel volwassenen in een relatie met
kinderen (69%) en van alleenstaande ouders (9%). Bovendien vertegenwoordigen
anderstaligen een significante minderheid in dit profiel (22%). Van de niet-deelnemende
profielen is dit de jongste groep (59% van de volwassenen is jonger dan 45 jaar), met de
hoogstopgeleiden (41% heeft een hogere opleiding) en het hoogste aandeel vrouwen (55%).
Bijna 80% van de volwassenen met dit profiel werkt en de meesten hebben een voltijdse job.
67% van de volwassenen neemt deel aan informeel leren, het hoogste aandeel onder nietdeelnemende profielen. Profiel 3 vertegenwoordigt 6% van de volwassen bevolking in
Vlaanderen.
4. Gemotiveerd maar geconfronteerd met meerdere belemmeringen: Volwassenen met dit
profiel zijn gemotiveerd om deel te nemen aan leeractiviteiten, maar worden geconfronteerd
met een reeks belemmeringen, waaronder hoge kosten, het ontbreken van geschikte
leeraanbiedingen, evenals gezondheids- en leeftijdsgerelateerde belemmeringen.
Volwassenen met dit profiel zijn relatief oud, maar niet zo oud als Profiel 2, en hebben een
relatief laag opleidingsniveau, maar hoger dan volwassenen met Profiel 1. De inkomens van
volwassenen met dit profiel zijn relatief laag, mede doordat een relatief groot deel inactief is. Als
we kijken naar verschillende job kenmerken, stellen we ook een groot aandeel volwassenen
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vast in middelhoog gekwalificeerde beroepen (57%), met jobs in kleine bedrijven (55%) en/of
jobs met een zeer hoog risico op automatisering (63% - het hoogste aandeel van alle profielen).
Dit profiel onderscheidt zich door het laagste aandeel volwassenen dat deelneemt aan informeel
leren (45%). Profiel 4 vertegenwoordigt 9% van de volwassen bevolking in Vlaanderen.

Volwassenen die deelnemen aan niet-formele of formele leeractiviteiten
C. Extrinsiek gemotiveerd
5. Terughoudend maar verplicht om deel te nemen: Deze volwassenen nemen deel aan
leeractiviteiten, maar alleen omdat hun werkgever of de wet hen daartoe verplicht.
Dit is een heel jong profiel (47% van de volwassenen onder de 35 jaar). Hoewel het ook een
van de laagst opgeleide deelnemende profielen is (slechts 49% van de volwassenen heeft een
hogere opleiding afgerond), is het profiel nog steeds hoger opgeleid dan elk niet-deelnemend
profiel. Dit is ook het profiel met het op één na hoogste aandeel werkloze volwassenen (9%).
Werkende volwassenen met dit profiel worden doorgaans tewerkgesteld in jobs die
competenties van gemiddeld tot hoog niveau vereisen, en deze jobs lopen een relatief hoog
risico op automatisering in vergelijking met die van andere deelnemende profielen. Terwijl
Profiel 5 opvalt met een relatief lage tot gemiddelde leerintensiteit (gemeten aan het aantal uren
leren), neemt een relatief groot aandeel deel aan informeel leren (76%). Profiel 5
vertegenwoordigt 16% van de volwassen bevolking in Vlaanderen.
6. Nemen deel in reactie op werksituatie: De meeste volwassenen met dit profiel zijn extrinsiek
gemotiveerde lerenden die deelnemen aan leeractiviteiten om zich aan te passen aan
organisatorische of technische veranderingen op de werkplek, of die deelnemen om beter te
presteren in hun huidige job.
In vergelijking met Profiel 5, zijn volwassenen met dit profiel ouder en zijn ze vaker
tewerkgesteld, en hun jobs hebben een lager risico op automatisering. Niet-formeel leren wordt
vaak georganiseerd door de werkgever en de deelname aan informeel leren (69%) is het laagst
bij de deelnemende profielen. Profiel 6 vertegenwoordigt 17% van de volwassen bevolking in
Vlaanderen.
7. Nemen deel om hun loopbaanvooruitzichten te versterken: Volwassenen met dit profiel
leren om hun loopbaanvooruitzichten te verbeteren, hun professionele kansen te vergroten door
een formele certificering te behalen of om hun werk beter uit te voeren. Hun motivatie om te
leren kan worden gekarakteriseerd als ‘geïdentificeerde regulering’, een soort extrinsieke
motivatie die wordt gekenmerkt door ambities om een persoonlijk waardevol doel te bereiken.
Dit type motivatie is meer zelfbepaald en persoonlijk dan de extrinsieke motivaties van
volwassenen met Profiel 5 en Profiel 6, en niet ver verwijderd van intrinsieke motivatie.
Als we kijken naar hun sociaal-demografische kenmerken, zijn volwassenen met dit profiel
relatief vaak vrouw (63%), hoogopgeleid (62%) en/of heel jong (47% van de volwassenen zijn
minder dan 35 jaar). Bij het analyseren van arbeidskenmerken zijn veel volwassenen met dit
profiel werkzaam in jobs die een hoog competentieniveau vereisen (66%) en/of zijn zij
doorgaans tewerkgesteld in middelgrote ondernemingen (63%). Dit profiel heeft ook het
grootste aandeel deeltijdse werknemers (22%). Leeractiviteiten van volwassenen met dit profiel
worden gekenmerkt dooreen relatief hoge intensiteit (d.w.z. leren gedurende vele uren) en door
deelname aan informeel leren (87%). Profiel 7 vertegenwoordigt 5% van de volwassen
bevolking in Vlaanderen.
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D. Intrinsiek gemotiveerd
8. Nemen deel voor persoonlijke ontwikkeling: Volwassenen met dit profiel zijn intrinsiek
gemotiveerd en nemen deel aan leeractiviteiten om niet-werkgerelateerde redenen, zoals het
opdoen van kennis/competenties die nuttig zijn voor het dagelijkse leven of om hun persoonlijke
interesses en passies te verkennen.
Dit profiel heeft het hoogste percentage volwassenen dat werkzaam is in beroepen die een
hoog competentieniveau vereisen (74%). Ze zijn te vinden in professionele beroepen, met een
groot aandeel in de gezondheidszorg, het maatschappelijk werk en het onderwijs. Werkende
volwassenen met dit profiel hebben het laagste risico op automatisering van welk profiel dan
ook. Volwassenen zijn doorgaans hoogopgeleid en hebben een relatief hoog gezinsinkomen.
De meeste volwassenen met dit profiel nemen deel aan informeel leren (84%). Profiel 8
vertegenwoordigt 3% van de volwassen bevolking in Vlaanderen en is het kleinste profiel.
9. Nemen deel voor professionele en persoonlijke ontwikkeling: Net als bij Profiel 8 zijn dit
intrinsiek gemotiveerde volwassenen die willen deelnemen aan leeractiviteiten. In tegenstelling
tot Profiel 8 is hun primaire motivatie om te leren het bereiken van werkgerelateerde
doelstellingen. Veel volwassenen met dit profiel doen bijvoorbeeld mee om beter te presteren
in hun huidige job of om hun loopbaanvooruitzichten te verbeteren.
Als we kijken naar hun sociaal-demografische kenmerken, blijkt uit dit profiel dat hoogopgeleide
volwassenen hoofdzakelijk werken in hooggekwalificeerde beroepen (vaak leidinggevende
functies) en/of in het algemeen jobs hebben in middelgrote tot grote bedrijven. Dit profiel heeft
het hoogste gezinsinkomen van alle profielen. Volwassenen met dit profiel hebben de hoogste
job zekerheid en de meerderheid volgt een opleiding met de steun van hun werkgevers. Een
groot deel (82%) doet ook aan informeel leren. Profiel 9 vertegenwoordigt 7% van de volwassen
bevolking in Vlaanderen.

Beleidsimplicaties van de negen leerprofielen van volwassenen in Vlaanderen
De inzichten die uit deze profielen worden gegenereerd, kunnen helpen om beleidsmakers en
belanghebbenden meer bewust te maken van de verschillende motivaties van volwassenen en de
verschillende belemmeringen waarmee zij worden geconfronteerd. Bovendien zou een meer genuanceerd
begrip van de verschillende typen lerenden kunnen helpen om het ontwerp van toekomstig beleid en
praktijken voor levenslang leren op verschillende niveaus te versterken.

Specifieke beleidsinzichten voor elk leerprofiel
Inzichten uit de negen profielen kunnen Vlaanderen helpen om haar beleid inzake levenslang leren nog
meer gericht en op maat te maken. De profielen kunnen onder meer helpen bij het identificeren van
groepen die niet goed worden bediend door het bestaande beleid. Bovendien kunnen de profielen de
noodzaak aantonen van aanvullend of ander beleid om de leerbereidheid te versterken en belemmeringen
die specifieke profielen ondervinden aan te pakken. In deze sectie zullen relevante inzichten voor
beleidsvorming worden besproken voor elk van de vier categorieën van motivatieprofielen
(“ongemotiveerd”; “gemotiveerd maar geconfronteerd met belemmeringen”; “extrinsiek gemotiveerd”; en
“intrinsiek gemotiveerd”) en hun negen onderliggende leerprofielen. Een overzicht van de belangrijkste
inzichten wordt gegeven in Figuur 1.6.
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Figuur 1.6. Overzicht van de belangrijkste inzichten voor de 4 categorieën van gemotiveerde
profielen
Categorieën van
motivatieprofielen

Belangrijkste
beleidshefbomen

A. Ongemotiveerd
• Wensen niet te leren, en voelen de behoefte
niet om te leren

Volwassenen die niet deelnemen

Profiel 1: Niet geïnteresseerd in
leeractiviteiten

Profiel 2: Ongemotiveerd omwille van
leeftijds- en gezondheidsbelemmeringen

B. Gemotiveerd, maar geconfronteerd
met belemmeringen
• Willen leren, maar zijn ertoe niet in staat
omwille van diverse belemmeringen
Profiel 3: Gemotiveerd maar geconfronteerd
met tijdsgerelateerde belemmeringen

Profiel 4: Gemotiveerd maar geconfronteerd
met meerdere belemmeringen

Een breed pakket
beleidsmaatregelen
is vereist, zoals
informatie- en
begeleidingsdiensten,
toegankelijke
leermogelijkheden,
leerincentives

Belangrijkste inzichten voor
beleidsmakers
• Bestaande informatie- en begeleidingsdiensten beantwoorden
vaak niet effectief aan de uiteenlopende en veelvoudige behoeften
van "ongemotiveerde" volwassenen
• Actieve outreach door belanghebbenden in rechtstreeks contact
met "ongemotiveerde" volwassenen kan helpen om hun deelname
aan leeractiviteiten te verhogen
• Inzichten in de motivatie en belemmeringen waarmee
volwassenen te maken hebben, kunnen worden gebruikt om
informatie- en begeleidingsdiensten beter af te stemmen
• Informatie en begeleiding alleen zijn niet voldoende om deelname
van "ongemotiveerde" volwassenen te stimuleren – ze hebben ook
toegang nodig tot relevante leermogelijkheden en incentives om
te leren

• Meer bekendheid geven aan opleidingsverlof en het aanmoedigen
van werkplekleren zal helpen om de deelname te verhogen van
volwassenen die met tijdsgerelateerde belemmeringen worden
Financiële en nietgeconfronteerd
financiële incentives
• Financiële incentives voor individuen en werkgevers kunnen
zijn belangrijk om de
worden herzien om de deelname aan te moedigen van volwassenen
belemmeringen
die geconfronteerd worden met een gebrek aan ondersteuning en
waarmee ze te maken
financiële belemmeringen
hebben, aan te pakken
• Incentives moeten worden aangevuld met informatie en
begeleiding op maat over de beschikbaarheid van incentives en
leermogelijkheden

C. Extrinsiek gemotiveerd

Volwassenen die deelnemen

• Leren vooral in reactie op externe factoren
Profiel 5: Terughoudend maar verplicht om
deel te nemen
Profiel 6: Nemen deel in reactie op
werksituatie

Velen genieten reeds
• De motivatie om te blijven leren kan worden vergroot door het
van de bestaande
aanbieden van hoogwaardige en relevante leermogelijkheden
incentives en
• Informatie en begeleiding zijn belangrijk om een leercultuur te
informatie- en
stimuleren, zelfs bij degenen die al een sterke motivatie hebben om
begeleidingsdiensten te leren

Profiel 7: Nemen deel om hun
loopbaanvooruitzichten te versterken

D. Intrinsiek gemotiveerd
• Leren voor het inherent plezier en de
voldoening
Profiel 8: Nemen deel voor persoonlijke
ontwikkeling
Profiel 9: Nemen deel voor professionele
en persoonlijke ontwikkeling

Steunmaatregelen zijn
minder cruciaal voor
hun deelname – hun
intrinsieke drijfveer om
te leren is vaak
voldoende

• Zelfs de meest gemotiveerde lerenden kunnen behoefte hebben
aan incentives en ondersteuning om hun sterke betrokkenheid
in leren te behouden
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Belangrijkste inzichten: “ongemotiveerde” profielen
De ‘ongemotiveerde’ profielen vertegenwoordigen de minst gemotiveerde volwassenen, en omvatten
Profiel 1: “Niet geïnteresseerd in leeractiviteiten” en Profiel 2: “Ongemotiveerd omwille van leeftijds- en
gezondheidsbelemmeringen”. Samen vertegenwoordigen deze ‘ongemotiveerde’ volwassenen 37% van
de volwassen bevolking.
Volwassenen met deze profielen hebben aantoonbaar de meeste behoefte aan zowel bij- als
omscholingskansen, en er is een breed pakket aan beleidsmaatregelen nodig om hun deelname te
verhogen, met inbegrip van informatie- en begeleidingsdiensten, toegankelijke leermogelijkheden en
incentives om deel te nemen aan leeractiviteiten. Belangrijke inzichten voor beleidsvorming die
voortkomen uit de analyse van de ‘ongemotiveerde’ profielen zijn:


Bestaande informatie- en begeleidingsdiensten beantwoorden vaak niet effectief aan de
uiteenlopende en veelvoudige behoeften van “ongemotiveerde” volwassenen.
Hoogwaardige leerinformatie en begeleidingsdiensten zijn met name belangrijk om
“ongemotiveerde” volwassenen aan te trekken. Het huidige informatie- en begeleidingsaanbod
bereikt evenwel deze volwassenen nog niet effectief. Een meer gerichte aanpak is nodig die
rekening houdt met de diversiteit van deze twee profielen. Profiel 1: “Niet geïnteresseerd in
leeractiviteiten” zou bijvoorbeeld informatie en begeleiding moeten ontvangen die rekening houden
met sociaaleconomische uitdagingen als gevolg van een hoog werkloosheid- en inactiviteitsniveau,
terwijl Profiel 2: “Ongemotiveerd omwille van leeftijds- en gezondheidsbelemmeringen” informatie
en begeleiding zou krijgen afgestemd op een context van vervroegd of bijna pensioen, of een
blijvende handicap. De segmentering toont aan dat bestaande breed gedefinieerde doelgroepen
(bijv. laagopgeleide volwassenen) eigenlijk heel divers zijn in termen van motivaties,
belemmeringen en kenmerken en, bij uitbreiding, dat het stimuleren van hun deelname aan
leeractiviteiten een pakket aan incentives en ondersteunende maatregelen vereist die inspelen op
deze uiteenlopende en meervoudige behoeften.



Actieve outreach door belanghebbenden in rechtstreeks contact met “ongemotiveerde”
volwassenen kan helpen om hun deelname aan leeractiviteiten te vergroten. Het gebruik van
persoonlijke informatie- en begeleidingsdiensten door “ongemotiveerde” profielen kan worden
vergroot door meer gebruik te maken van reeds bestaande ondersteunende maatregelen zoals de
Loopbaancheques. Belanghebbenden die in nauw contact staan met deze profielen zouden ook
een belangrijkere rol kunnen spelen bij het vergroten van de kennis van het belang en de
beschikbaarheid van leerincentives en ondersteunende diensten. Lokale organisaties en
liefdadigheidsinstellingen die nauw samenwerken met kwetsbare groepen kunnen bijvoorbeeld
een bijdrage leveren aan het bevorderen van leren door volwassenen met Profiel 1: “Niet
geïnteresseerd in leeractiviteiten”. Voor Profiel 2: “Ongemotiveerd omwille van leeftijds- en
gezondheidsbelemmeringen” zou Vlaanderen de hulp kunnen inroepen van organisaties die in
direct contact staan met volwassenen met blijvende handicaps en oudere werknemers. Voor de
werkende “ongemotiveerde” volwassenen is de betrokkenheid van werkgevers, vakbonden en
sectorale organisaties essentieel voor het promoten en faciliteren van hun deelname aan
leeractiviteiten. Kleine ondernemingen zouden in het bijzonder een belangrijke rol kunnen spelen,
aangezien ze verhoudingsgewijs vaak ’ongemotiveerde’ profielen tewerkstellen, en on-the-job
opleiding vooral belangrijk is voor deze volwassenen. Ten slotte zouden one-stop-leermiddelen,
zoals Leerwinkels kunnen worden uitgebreid om de “ongemotiveerde” volwassenen relevant
advies te geven.
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Inzichten in de motivaties en belemmeringen waarmee “ongemotiveerde” volwassenen te
maken hebben, kunnen worden gebruikt om informatie- en begeleidingsdiensten beter af te
stemmen. Inzichten in de motivaties en belemmeringen en andere kenmerken van deze
leerprofielen kunnen worden gebruikt om informatie- en begeleidingsdiensten beter af te stemmen
op hun behoeften. Voor de twee “ongemotiveerde” profielen zouden deze op maat gemaakte
boodschappen wezenlijk anders moeten zijn. Om deelname van Profiel 1: “Niet geïnteresseerd in
leeractiviteiten” aan te moedigen en te ondersteunen, is het belangrijk dat informatie wordt
verstrekt over de voordelen van leren, evenals over de incentives, ondersteunende diensten en
leermogelijkheden die beschikbaar zijn en hoe ze kunnen worden gebruikt. Voor
Profiel 2: “Ongemotiveerd omwille van leeftijds- en gezondheidsbelemmeringen” zou het bijzonder
belangrijk zijn om informatie te verstrekken over de voordelen van leren en mogelijkheden om te
leren voor oudere cursisten of volwassenen met gezondheidsproblemen of handicaps. Bovendien
kan het delen van getuigenissen van cursisten met vergelijkbare profielen en het geïnformeerd
worden over de vele persoonlijke en professionele voordelen, volwassenen helpen om het
vertrouwen te krijgen dat nodig is om deel te nemen aan leeractiviteiten. Informatie gericht op
“ongemotiveerde” profielen zou ook de beschikbaarheid kunnen benadrukken van mogelijkheden
voor bij- en omscholing die hen kunnen helpen om over te stappen naar sectoren en jobs met een
lager risico op automatisering, als ook de beschikbaarheid van Loopbaancheques.



Informatie en begeleiding alleen zijn niet voldoende om deelname van “ongemotiveerde”
volwassenen aan leeractiviteiten te stimuleren – ze hebben ook toegang nodig tot relevante
leermogelijkheden en incentives om te leren. Hoewel informatie- en begeleidingsdiensten de
belangrijkste beleidshefbomen zijn om leren onder de “ongemotiveerde” leerprofielen te
bevorderen, zijn toegang tot relevante leermogelijkheden en incentives om te leren ook belangrijk.
Er is al een groot aanbod van cursussen en incentives die specifiek gericht zijn op degenen die
“ongemotiveerd” zijn om te leren, met name voor Profiel 1: “Niet geïnteresseerd in leeractiviteiten”.
Deze omvatten vrijstellingen van inschrijvingsgelden en gerichte cursussen in Centra voor
Volwassenenonderwijs. De profielen kunnen ook waardevolle input leveren voor het verbeteren
van het ontwerp van programma's, inclusief het soort cursussen dat aan verschillende leerprofielen
wordt aangeboden en de inhoud van die cursussen. “Ongemotiveerde” volwassenen die aan het
werk zijn, worden bijvoorbeeld vaak aangetroffen in beroepen die verband houden met productie
en techniek, wat een indicatie zou kunnen zijn voor het soort competenties dat ze mogelijk nodig
hebben. Echter, veel van deze volwassenen werken nochtans in beroepen met een hoog risico op
automatisering. Voor deze volwassenen zouden mogelijke trajecten om over te stappen van een
beroep met een hoog risico naar een beroep met een laag risico geïdentificeerd kunnen worden,
evenals de competenties die moeten ontwikkeld worden om deze overgang te vergemakkelijken.
Belanghebbenden gaven aan dat de huidige incentives voor levenslang leren in Vlaanderen deze
bredere transities niet altijd effectief ondersteunen.

Belangrijkste inzichten: profielen “gemotiveerd maar geconfronteerd met belemmeringen”
De profielen “gemotiveerd maar geconfronteerd met belemmeringen” vertegenwoordigen degenen die wel
willen leren, maar daartoe verhinderd worden. Ze omvatten Profiel 3: “Gemotiveerd maar geconfronteerd
met tijdsgerelateerde belemmeringen” en Profiel 4: “Gemotiveerd maar geconfronteerd met meerdere
belemmeringen”. Samen vertegenwoordigen deze twee profielen 15% van de bevolking in Vlaanderen.
Zowel financiële als niet-financiële incentives worden beschouwd als belangrijke beleidshefbomen om de
deelname van deze profielen te stimuleren. Incentives kunnen zowel extrinsieke motivaties om te leren
versterken als inspelen op specifieke belemmeringen waarmee zowel volwassenen als werkgevers
worden geconfronteerd. Belangrijke inzichten voor beleidsvorming die voortkomen uit de analyse van de
“gemotiveerd maar geconfronteerd met belemmeringen” profielen zijn:
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Meer bekendheid geven aan opleidingsverlof en het aanmoedigen van werkplekleren zal
helpen om de deelname te verhogen van volwassenen die met tijdsgerelateerde
belemmeringen worden geconfronteerd. Tijdsgerelateerde belemmeringen, zoals het te druk
hebben op het werk en het hebben van gezinsverantwoordelijkheden, zijn de meest genoemde
belemmeringen voor deelname aan leeractiviteiten in Vlaanderen, en zijn het bepalende kenmerk
van Profiel 3: “Gemotiveerd maar geconfronteerd met tijdsgerelateerde belemmeringen”.
Vlaanderen zou meer gebruik kunnen maken van bestaande initiatieven om tijdsgerelateerde
belemmeringen te verminderen. Dit kan worden bereikt door actiever contact op te nemen met
volwassenen met Profiel 3, die relatief vaak jonge volwassenen met kinderen zijn, om hen te
informeren over incentives en ondersteuningsmaatregelen die voor hen beschikbaar zijn.
Aangezien tijdsgerelateerde belemmeringen relatief vaak voorkomen in Vlaanderen, kan ook
worden overwogen om het gebruik van opleidingsverlof en tijdskrediet voor opleiding verder uit te
breiden en/of te promoten. Hierbij moeten echter wel resulterende lasten voor werkgevers in
beschouwing worden genomen. Daarnaast zou Vlaanderen het leren op de werkvloer en andere
initiatieven die leren en werken combineren (bijv. duaal leren) verder kunnen stimuleren. Ook zou
Vlaanderen de toegang kunnen verbeteren tot opleidingen door in te zetten op flexibele formules
(bijv. deeltijds, online), modulaire op studiepunten gebaseerde opleidingen, en zorgen voor
betaalbare en toegankelijke kinderopvang.



Financiële incentives voor individuen en werkgevers kunnen worden herzien om de
deelname aan te moedigen van volwassenen die geconfronteerd worden met een gebrek
aan ondersteuning en financiële belemmeringen. Ondanks het brede scala aan financiële
incentives voor zowel individuen als werkgevers, zijn er nog steeds veel volwassenen die de kosten
en een gebrek aan ondersteuning (door zowel werkgevers als openbare diensten) aangeven als
een belangrijke reden om niet deel te nemen aan leeractiviteiten, vooral in Profiel 4: “Gemotiveerd
maar geconfronteerd met meerdere belemmeringen”. Dit benadrukt het potentieel om het ontwerp
van deze incentives te verbeteren. Vlaanderen zou personen voor wie kosten een belangrijke
overweging zijn, zoals mensen met een laag inkomen, kunnen aanmoedigen om meer gebruik te
maken van bestaande financiële incentives. Dit kan bijvoorbeeld met zich meebrengen dat het
bedrag van de benodigde eigen bijdrage van Opleidingscheques (momenteel bepaald op 50% van
de totale cheque) zal worden verlaagd. Daarnaast zou Vlaanderen de kleine bedrijven, waar
relatief veel werknemers met financiële belemmeringen werken, kunnen aanmoedigen om hun
aanbod van on-the-job en andere vormen van opleiding te vergroten met financiële incentives
gericht op kmo's.



Incentives moeten worden aangevuld met informatie en begeleiding op maat over de
beschikbaarheid van incentives en leermogelijkheden. De vele belemmeringen om deel te
nemen aan leeractiviteiten waarmee anderszins gemotiveerde volwassenen worden
geconfronteerd, benadrukken de noodzaak van een diverse beleidsmix om hun deelname te
ondersteunen. Financiële incentives, niet-financiële incentives en een uitgebreid en toegankelijk
onderwijs- en opleidingsaanbod zijn allemaal elementen van een effectief beleid voor deze
volwassenen. Dit beleid moet echter worden aangevuld met informatie en begeleiding om de
kennis over de beschikbare leermogelijkheden, stimulansen en ondersteunende maatregelen te
vergroten en de toegankelijkheid te verbeteren. Deze informatie en begeleiding moeten worden
afgestemd op de unieke behoeften en kenmerken van volwassenen. Om bijvoorbeeld de deelname
van Profiel 3: “Gemotiveerd maar geconfronteerd met tijdsgerelateerde belemmeringen” aan te
moedigen, zou Vlaanderen de bekendheid kunnen verhogen van opleidingsverlof, flexibel
cursusaanbod (bijv. deeltijds, modulair, online cursussen), en van andere initiatieven ontworpen
om tijdsgerelateerde belemmeringen aan te pakken. Evenzo zou Vlaanderen, om de deelname
van Profiel 4: “Gemotiveerd maar geconfronteerd met meerdere belemmeringen” aan te
moedigen, de bekendheid kunnen vergroten van het bestaande brede scala aan financiële
incentives die al beschikbaar zijn en van de wijze waarop ze kunnen worden aangevraagd.
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Belangrijkste inzichten: “extrinsiek gemotiveerde” profielen
De “extrinsiek gemotiveerde” profielen vertegenwoordigen degenen die al aan het leren zijn en wiens
deelname aan leeractiviteiten wordt aangedreven door externe factoren, zoals de verplichting om te leren
door een werkgever of een wet, de noodzaak om zich aan te passen aan organisatorische of technische
veranderingen op de werkplek, enz. Deze categorie van motivatieprofielen kan verder worden
onderverdeeld in Profiel 5: “Terughoudend maar verplicht om deel te nemen”, Profiel 6: “Nemen deel in
reactie op werksituatie” en Profiel 7: “Nemen deel om hun loopbaanvooruitzichten te verbeteren”. Samen
vertegenwoordigen deze profielen 37% van de volwassen bevolking in Vlaanderen.
Veel van de personen met deze profielen profiteren al van de bestaande stimuleringsmaatregelen, evenals
van de informatie- en begeleidingsdiensten. Vlaanderen moet ervoor zorgen dat het aanmoedigen en
ondersteunen van leeractiviteiten door degenen die nog niet deelnemen (bijv. de profielen “ongemotiveerd”
en “gemotiveerd maar geconfronteerd met belemmeringen”), onder andere met behulp van het besteden
van meer middelen, dit niet ten koste gaat van het gebruik van maatregelen door degenen die wel al
deelnemen aan leeractiviteiten. Belangrijke inzichten voor beleidsvorming die voortkomen uit de analyse
van de “extrinsiek gemotiveerde” profielen zijn:


De motivatie om te blijven leren kan worden vergroot door het aanbieden van hoogwaardige
en relevante leermogelijkheden. Het feit dat deelname van extrinsiek gemotiveerde volwassenen
wordt ingegeven door externe factoren, maakt hun deelname kwetsbaarder voor veranderende
omstandigheden. Om hun engagement voor leren te versterken, zou Vlaanderen kunnen streven
naar het verbeteren van de leerervaring. Dit houdt in de eerste plaats in dat men moet zorgen voor
toegang tot een kwalitatief hoogstaand en relevant onderwijs- en opleidingsaanbod. Bovendien
moet Vlaanderen ervoor zorgen dat het cursusaanbod en de programma's inspelen op de
specifieke behoeften van verschillende typen lerenden, wat kan helpen om de leerervaringen te
verbeteren. Profiel 6: “Nemen deel in reactie op werksituatie” wordt bijvoorbeeld in verband
gebracht met werkgelegenheid in de gezondheids- en maatschappelijk werksectoren en daarom
zou het vergroten van de bekendheid van cursussen in deze sectoren hun blijvende deelname aan
leeractiviteiten kunnen stimuleren. Bovendien zou het beschikbaar stellen van leermogelijkheden
in een breed scala van contexten, maar vooral op de werkplek waar mensen hun competenties
toepassen, de motivatie om te leren moeten vergroten. Ook zal dit de succesvolle verwerving van
kennis en competenties moeten ondersteunen en de inzet voor continu leren versterken.



Informatie en begeleiding zijn belangrijk om een leercultuur te stimuleren, zelfs bij degenen
die al een sterke motivatie hebben om te leren. Belanghebbenden die in dit project zijn
geraadpleegd, gaven aan dat “extrinsiek gemotiveerde” volwassenen niet altijd gemotiveerd zullen
blijven om te leren als de incentives en ondersteunende maatregelen die voor hen beschikbaar
zijn, worden geheroriënteerd naar volwassenen die nog niet deelnemen. Tegelijkertijd is het
belangrijk dat, om middelen vrij te maken ter ondersteuning van het leren door degenen die nog
niet deelnemen, het ‘deadweight loss’ worden beperkt, d.w.z. de financiering van leeractiviteiten
die ook zonder publieke steun zouden hebben plaatsgevonden. Een mogelijke manier om hier een
evenwicht in te vinden, is door een beroep te doen op zowel hun extrinsieke als intrinsieke motivatie
om te leren. Dit kan onder andere kunnen worden bereikt door informatie- en begeleidingsdiensten
meer te laten benadrukken hoe volwassenen voordeel kunnen halen uit een voortgezette
deelname aan leeractiviteiten. Personen met Profiel 5: “Terughoudend maar verplicht om deel te
nemen”, kunnen bijvoorbeeld worden geïnformeerd over de voordelen van continu leren en
bijscholing gedurende de gehele carrière, wat kan helpen om de relatief lage motivatie om verder
deel te nemen na een eerdere deelname aan te pakken. Daarnaast moeten personen met
Profiel 6: “Nemen deel in reactie op werksituatie” en Profiel 7: ”Nemen deel om hun
loopbaanvooruitzichten te verbeteren” geïnformeerd worden over leermogelijkheden die de
loopbaanvooruitzichten kunnen verbeteren of nieuwe loopbaantrajecten kunnen vergemakkelijken.
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Belangrijkste inzichten: “intrinsiek gemotiveerde” profielen
De “intrinsiek gemotiveerde” profielen vertegenwoordigen degenen die al aan het leren zijn en wiens
deelname aan leeractiviteiten wordt gedreven door het inherente plezier en de voordelen. Deze categorie
van motivatieprofielen is verder onder te verdelen in Profiel 8: “Nemen deel voor persoonlijke ontwikkeling”
en Profiel 9: “Nemen deel voor professionele en persoonlijke ontwikkeling”. Samen vertegenwoordigen
deze profielen 10% van de Vlaamse volwassen bevolking.
Voor de intrinsiek gemotiveerde volwassenen zijn incentives en informatie- en begeleidingsdiensten
minder cruciaal om hun deelname te verzekeren dan voor extrinsiek gemotiveerde lerenden, aangezien
hun intrinsieke drang om te leren vaak voldoende is. Toch profiteren veel van de mensen met deze
profielen van de bestaande incentives en ondersteuning, en blijvende toegang tot deze hulp kan belangrijk
zijn voor hun verdere betrokkenheid. Belangrijke inzichten voor beleidsvorming die voortkomen uit de
analyse van de “intrinsiek gemotiveerde” profielen zijn:


Zelfs de meest gemotiveerde lerenden kunnen behoefte hebben aan incentives en
ondersteuning om hun sterke betrokkenheid in leren te behouden. Er zijn verschillende
aanwijzingen dat intrinsiek gemotiveerde volwassenen actief gebruik maken van de beschikbare
incentives en ondersteunende maatregelen voor deelname aan leeractiviteiten. Hoewel
Vlaanderen wellicht meer middelen wil inzetten voor degenen die momenteel niet deelnemen aan
leeractiviteiten, zal het belangrijk zijn de motivatie van degenen die al aan het leren zijn niet te
ondermijnen door bepaalde financiële en niet-financiële voordelen in te trekken die wellicht hun
motivatie ondersteunen. Vlaanderen zal een evenwicht moeten vinden tussen enerzijds universele
benaderingen, die de administratieve efficiëntie kunnen verbeteren en de doelstelling van toegang
voor iedereen kunnen ondersteunen, en anderzijds meer gerichte en op maat gesneden
benaderingen, die ertoe bijdragen dat meer overheidssteun beschikbaar is voor de meest
behoeftigen.

Algemene beleidsimplicaties van de leerprofielen
De bevindingen van deze studie hebben ook meer algemene beleidsimplicaties die verder gaan dan een
specifiek leerprofiel. Deze implicaties kunnen omvatten onder andere het gebruik van de negen profielen
om de evaluatie en monitoring van beleid te versterken en om het ontwerp en de uitvoering van
maatregelen voor levenslang leren te ondersteunen.

De profielen gebruiken om de evaluatie en monitoring van beleid te versterken
De profielen kunnen helpen om bestaande evaluatiepraktijken te versterken, door inzichten te verstrekken
over welke groepen worden bereikt met initiatieven. Ook kunnen inzichten helpen om nieuwe initiatieven
beter te richten op, en aanpassen aan, de motivaties en belemmeringen van verschillende leerprofielen.
De profielen zouden kunnen worden gebruikt om praktijken voor ex-ante beleidsevaluatie in Vlaanderen
te versterken. Vlaanderen zou nieuwe richtsnoeren en vereisten kunnen invoeren, zoals de vereiste dat
departementen die beleid en programma’s voor levenslang leren ontwerpen, expliciet de effecten op de
verschillende profielen evalueren. De departementen die betrokken zijn bij levenslang leren zouden ook
samen richtlijnen kunnen ontwikkelen over de wijze waarop profielen gebruikt kunnen worden voor het
ontwerpen van beleid inzake levenslang leren.
De profielen zouden ook gebruikt kunnen worden om ex-post evaluaties in Vlaanderen te versterken,
teneinde inzicht te verkrijgen in de mate waarin bestaand beleid voor levenslang leren effectief de motivatie
tot leren en de deelname van verschillende leerprofielen verbetert. Evaluatie in Vlaanderen lijkt ad hoc te
zijn en te focussen op deelname en tevredenheidsmaatregelen eerder dan op de resultaten voor
verschillende doelgroepen. Meer uitgebreide programma-evaluaties zouden toegepast kunnen worden die
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ook nagaan of bepaalde leerprofielen geen gebruik maken van de incentives, of in hoeverre er profielen
zijn die deze ondersteuning ontvangen maar er minder behoefte aan hebben. Dit zou bereikt kunnen
worden door nieuwe richtsnoeren en vereisten voor evaluaties op te stellen, die zouden kunnen vereisen
dat departementen die verantwoordelijk zijn voor beleid en programma’s voor levenslang leren, de
resultaten van dit beleid voor de verschillende leerprofielen expliciet evalueren.
Om zowel ex-ante als ex-post evaluatie te versterken, zou Vlaanderen ook inzichten in profielen die
vastgesteld zijn in andere studies in overweging kunnen nemen, onder andere van de Vlaamse studie
“customer journeys”. Door dit te doen kunnen beleidsmakers een vollediger beeld krijgen van de
verschillende typen lerenden, en op die manier meer inzicht verstrekken over hoe informatie en
begeleidingsdiensten en leerincentives af te stemmen en aan te passen.

De profielen gebruiken voor het ontwerp en implementatie van beleid voor levenslang leren
Inzichten uit leerprofielen kunnen in het algemeen ook helpen bij het ontwerpen en implementeren van
informatie, begeleiding en incentives. Dit kan zaken impliceren zoals het gebruiken van de profielen om
het verstrekken van informatie en begeleidingsdiensten te verbeteren, en het ontwerp van de Vlaamse
individuele leer- en loopbaanrekening te ondersteunen. Daarnaast moet ook aandacht geschonken
worden aan bijkomende data en instrumenten die het operationaliseren van de profielen voor
beleidsvoorbereiding en -uitvoering zouden kunnen ondersteunen.


De negen profielen gebruiken voor het versterken van de informatievoorziening en
begeleidingsdiensten. De profielen van volwassen die in dit project zijn geïdentificeerd, kunnen
worden gebruikt om informatie en begeleidingsdiensten op verschillende manieren beter te richten
en af te stemmen op volwassenen. Vooreerst zou Vlaanderen een communicatiestrategie kunnen
uitwerken om de bekendheid van deze profielen en hun mogelijke toepassingen te vergroten.
Inzichten uit deze profielen zullen naar verwachting ook nuttige informatie opleveren voor het
Partnerschap Levenslang Leren voor de uitwerking van een gesegmenteerde
mobiliseringsstrategie voor levenslang leren, die moeilijk te bereiken groepen probeert te
betrekken in leeractiviteiten. Een andere mogelijke manier om de profielen te gebruiken is als input
voor digitale marketinginstrumenten op sociale media die op maat gemaakte informatie bieden aan
verschillende leerprofielen. De profielen zouden ook kunnen worden gebruikt om de informatie die
op gecentraliseerde internetportalen wordt verstrekt, meer gericht te maken en beter af te stemmen
op de behoeften van verschillende volwassenen, bijvoorbeeld door bezoekers aan de hand van
verschillende vragen door te verwijzen naar informatie op maat. Inzichten uit de negen leerprofielen
kunnen ook worden gebruikt ter ondersteuning van leer- en loopbaanbegeleiding. Bijvoorbeeld,
door de kenmerken van hun klanten te vergelijken met de profielen, kunnen leer- en
loopbaanbegeleiders waardevolle inzichten verkrijgen in de soorten leermogelijkheden, incentives
en ondersteunende maatregelen die het meest geschikt zijn voor hun klanten.



De negen profielen gebruiken ter ondersteuning van het ontwerp van de Vlaamse Leer- en
loopbaanrekening. De implementatie van een individuele leerrekening – de Leer- en
loopbaanrekening – is een prioriteit voor de Vlaamse overheid. Individuele leerrekeningen bieden
universele toegang tot opleiding voor alle groepen individuen, maar het bewijs van hun succes tot
het verhogen van opleiding van ondervertegenwoordigde groepen is beperkt. Een meer gerichte
en op maat gemaakte regeling zou helpen om degenen die het meest behoefte hebben aan
opleiding, beter te bereiken. Inzichten uit de leerprofielen zouden het ontwerp van de leer- en
loopbaanrekening kunnen ondersteunen zodat deze beter gericht en afgestemd is op degenen die
het meest behoefte hebben aan opleidingsondersteuning. De onlangs gepubliceerde Visienota:
“Naar een leer- en loopbaanrekening voor Vlaanderen” heeft opgemerkt dat zowel deze OESOstudie als de Vlaamse “customer journey”-studie belangrijke inzichten bieden inzake
belemmeringen waarmee volwassenen worden geconfronteerd, evenals effectief beleid om deze
aan te pakken. Deze inzichten kunnen nuttig zijn bij het ontwerp van de leer- en loopbaanrekening
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en aanvullende ondersteunende maatregelen. De negen profielen zouden kunnen worden gebruikt
om de communicatie over de leer- en loopbaanrekening af te stemmen op verschillende typen
lerenden, en als een hulpmiddel om te evalueren of de leer- en loopbaanrekening voldoet aan de
behoeften van verschillende typen lerenden.


Inzicht geven in de wijze waarop betere data en instrumenten het operationaliseren van de
profielen zou kunnen ondersteunen als instrument voor het evalueren en doorverwijzen van
lerenden. Het grootste deel van de analyse in deze samenvatting focuste op het gebruik van de
profielen om beleid te onderbouwen door ruime inzichten te verstrekken. Echter zouden de
profielen ook meer rechtstreeks gebruikt zouden kunnen worden als een instrument om te
evalueren tot welk leerprofiel individuen behoren, zodat leeropportuniteiten en beleidsmaatregelen
op maat kunnen worden geleverd. Deze operationalisering van de profielen roept echter diverse
vragen op. Het operationaliseren van de profielen als een instrument voor evaluatie en
doorverwijzing zou vereisen dat dienstverleners over voldoende achtergrondgegevens over hun
klanten beschikken. Bovendien zou deze toepassing een tool vereisen die kan helpen om op basis
van diverse gegevens het gepaste leerprofiel van een persoon te identificeren. Om dit te realiseren
moeten hiaten in de gegevensverzameling worden aangepakt en gegevensuitwisseling tussen de
verschillende actoren die informatie verzamelen over volwassenen worden vereenvoudigd (bijv.
via nieuwe protocollen om het delen van informatie te vergemakkelijken). Als alternatief zou
Vlaanderen een instrument kunnen ontwikkelen waarmee aanbieders het leerprofiel van
volwassenen kunnen beoordelen op basis van een beperkter aantal gemakkelijk waarneembare
kenmerken (bijv. leeftijd, opleidingsniveau en beroep). De resultaten van een dergelijke oefening
moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien de kenmerken
van profielen gebaseerd zijn op waarschijnlijkheden. De leerprofielen zouden ook in de loop van
de tijd kunnen worden bijgewerkt op basis van nieuw beschikbare of bijgewerkte bronnen (bijv. de
volgende editie van de Enquête Volwasseneneducatie), om ervoor te zorgen dat ze de
belangrijkste typen volwassenen in Vlaanderen nauwkeurig blijven vertegenwoordigen.
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OESO Skills Studies

OESO Skills Strategie Implementatie Advies voor
Vlaanderen, België
DE GEZICHTEN VAN LEVENSLANG LEREN IN VLAANDEREN
SAMENVATTING
Dit OESO Skills Strategie Implementatie Advies rapport presenteert een bevolkingssegmentatie voor levenslang
leren in Vlaanderen, wat resulteerde in de identificatie van negen representatieve leerprofielen. Deze profielen
bieden unieke inzichten in de diversiteit aan factoren die van invloed zijn op beslissingen om deel te nemen aan
leren, waaronder de motivatie, leerbelemmeringen, sociodemografische - en arbeidsmarktkenmerken. Deze
profielen zullen Vlaanderen helpen bij het reflecteren over hoe het bestaande en nieuwe beleid voor levenslang
leren beter kan worden afgestemd op de behoeften van lerenden.
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