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D E CURSIST AAN DE KANT
AANGEKONDIGDE HERVORMINGEN VOLWASSENENONDERWIJS
De provinciale centra van volwassenenonderwijs zijn bijzonder ongerust over de aangekondigde
hervormingen in het volwassenenonderwijs. Wat is de rationale achter deze vergaande ingrepen? Het
volwassenenonderwijs is vandaag de dag een performante sector, zowel op het vlak van aanbod als op het
vlak van kwaliteit. Wat nu voorligt, komt zeker niet ten goede aan de cursist die op zoek gaat naar
levenslang leren en inburgering.
Op het moment dat het hoger beroepsonderwijs (HBO5) en de specifieke lerarenopleiding (SLO) door de
centra voor volwassenenonderwijs succesvol zijn uitgebouwd, wordt beslist deze opleidingen over te dragen
naar het hoger onderwijs. Dit gebeurde zonder dat er tot op vandaag een sluitende garantie is dat voltijds
werkende Vlamingen in de toekomst even vlot toegang zullen hebben tot deze opleidingen op de manier zoals
ze nu georganiseerd worden.
Voor de aangekondigde rationalisatienorm – intussen opgetrokken tot 850 000 lesurencursist (LUC) – kan men
geen objectief wetenschappelijke criteria geven die aan de grondslag van de nieuwe norm liggen. Het lijkt
nattevingerwerk. Het feit dat de lesurencursist van de opleidingen HBO5 en SLO niet meetellen in deze
berekening, maakt dat het voor zeer veel centra quasi onmogelijk wordt om deze norm te behalen.
Onderzoek gevoerd door de Universiteit Gent toont aan dat de slagkracht vermindert wanneer een bepaalde
norm van schaalgrootte overschreden wordt. Of wordt deze norm zo hoog gelegd als voorbode van
bijkomende structurele ingrepen via het aangekondigde nieuwe financieringsmechanisme van het
volwassenenonderwijs? In ieder geval zal extreme schaalvergroting leiden tot erg veel vestigingsplaatsen
binnen één centrum voor volwassenenonderwijs. Dit bemoeilijkt dan weer de beheersbaarheid van dat
centrum en zal ongetwijfeld leiden tot een verschraling van het aanbod.
Een verschraling van het aanbod betekent voor de cursist dat de toegang tot het volwassenenonderwijs
bemoeilijkt wordt. De cursisten tweedekansonderwijs en in het bijzonder de cursisten NT2 (Nederlands als
Tweede Taal) worden hier mogelijk het slachtoffer van. Cursisten NT2 hebben nood aan een laagdrempelig
aanbod in de buurt, goed bereikbaar, qua tijdstip afgestemd op het openbaar vervoer en zonder verre
verplaatsingen voor werkende cursisten NT2.
Dat het provinciaal onderwijs niet tegen schaalvergroting op zich is, bewijzen eerdere fusies in bv. Limburg en
Oost-Vlaanderen. Een aantal provinciale centra hebben nu al een gezonde, beheersbare omvang met tussen
de 550 000 en 700 000 lesurencursist. Dit is vandaag al een vervijfvoudiging van de huidige norm van 120 000
lesurencursist.
De provinciale centra voor volwassenenonderwijs maken zich grote zorgen over de nog verder verhoogde
norm die ongetwijfeld een verschraling van het aanbod met zich mee zal brengen. Intussen zullen ze er alles
aan doen zodat de cursist niet aan de kant wordt geschoven!
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