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1. INLEIDING

1.1 SITUERING 

In voorbereiding van het beleidsplan 2004-2009 werden de sociaal-culturele volwassenen-organisaties 

bevraagd over hun ondersteuningsbehoeften. De nood om discussies op gang te brengen over de (toe-

komstige) maatschappelijke opdracht van het sociaal-cultureel volwassenenwerk kwam sterk naar boven. 

Op vraag van de sector startte SoCiuS een visieproject met als doel een toekomstbeeld voor het sociaal-

cultureel volwassenenwerk te ontwikkelen. Het visieproject zou open en participatief zijn, praktijkgericht 

en thematisch. SoCiuS nodigde daarom vanaf 2005 de sociaal-culturele volwassenenorganisaties regel-

matig uit om zich uit te spreken over wat het sociaal-cultureel volwassenenwerk voor de samenleving 

betekent, kan en ook wil betekenen. 

Levenslang en levensbreed leren wordt wijd gepromoot. In een samenleving waarin de traditionele inte-

gratiemechanismen meer en meer geïndividualiseerd geraken en marktprincipes hun ingang vonden, komt 

het er voor individuen op aan permanent te leren. Naast maatschappelijke sectoren als het onderwijs 

en de op de arbeidsmarkt gerichte opleidingssectoren, heeft ook het sociaal-cultureel volwassenenwerk 

bij dit alles een rol te spelen. Hiertoe zette SoCiuS, het steunpunt voor het sociaal-cultureel volwasse-

nenwerk, een bezinnings- en reflectieproces in gang met de sector. Als eerste thema werd gekozen voor 

de rol en de betekenis van het sociaal-cultureel volwassenenwerk inzake het levenslang en levensbreed 

leren.

Vooreerst werden de verschillende sociaal-culturele organisaties bevraagd met als centrale invalshoek: 

“Wat is de rol van het sociaal-cultureel volwassenenwerk op het vlak van levenslang en levensbreed 

leren?” Op basis van deze bevragingen werd een discussietekst opgesteld. De discussietekst vormde het 

uitgangspunt voor groepsgesprekken met vertegenwoordigers uit de sector op een visiedag die plaats-

vond op 9 maart 2005. 

Zich baserend op de verslagen van deze gespreksgroepen opteerde een focusgroep op 29 september 

2005 er voor om in 2006 werk te maken van twee concrete deelprojecten met betrekking tot de positi-

onering van de sector in het maatschappelijke debat omtrent levens-lang en levensbreed leren. De twee 

geselecteerde deelprojecten zijn: 

• Deelproject 1: Toetsing van het decreet vanuit de visie op levenslang en levensbreed leren

• Deelproject 2: Vormingsboekje

De stuurgroep van het visieproject bekrachtigde op 11 oktober 2005 de resultaten die deze focusgroep-

bijeenkomst van 29 september 2005 opleverde. Vervolgens werden al de tot dan toe bekomen resultaten 
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gebundeld in een visietekst “levenslang en levensbreed leren”, die op 2 december 2005 werd voorgesteld 

op een door SoCiuS georganiseerde trefdag voor sociaal-cultureel werkers.

De voorliggende nota bevat het resultaat van het eerste deelproject. In deze nota behan-delen we de 

toetsing van het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk vanuit de in het visieproject ontwik-

kelde visie op de rol en de betekenis van het sociaal-cultureel volwassenenwerk inzake het levenslang en 

levensbreed leren.

1.2 HOE GING SOCIUS TE WERK?

1.2.1 STRUCTUUR EN FASERING

Het uitgangspunt van deze toetsing van het decreet was de visietekst: Cockx, F.; De Blende, H., & 

Leenknegt, R. (2005). Ons Gedacht! Levenslang en levensbreed leren (VIS_D-24_23.11.2005_FC_IM). 

Brussel: SoCiuS. (zie ook www.socius.be). Deze, in samenspraak met de sector, ontwikkelde visietekst is 

op te vatten als de alfa en de omega van deze nota. We verduidelijken dit in de volgende paragraaf.

Daarnaast ving SoCiuS tijdens diverse georganiseerde en formele bijeenkomsten met vertegenwoordigers 

uit de sector allerhande praktijksignalen op. Zowel de visietekst als de praktijksignalen maakten deel uit 

van het achtergrondweten van waaruit de eigenlijke toetsing plaatsvond. Om de werkzaamheden enigszins 

te structureren, werd uitgegaan van het volgende conceptueel model: 

Figuur 1: situering van de werkzaamheden

REFERENTIEKADER PRAKTIJKSIGNALEN TOETSING

visietekst
levenslang 
en levens-
breed
leren

Team Studie en
Ontwikkeling 

SoCiuS

Visiedag 09/03/05

Team Werksoortelijke 
werking SoCiuS

Coördinatorenoverleg 
en FOV-vergaderingen

Focusgroep 29/09/05

Consul-
tatie 

SoCiuS-
mede-

werkers

Focusgroep
Verenigingen
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RVB
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Gespecialiseerde

Vormingsinstellingen
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Volkshogescholen

DECREET



8

De eigenlijke toetsing van het decreet aan de door de sector ontwikkelde visie gebeurde in verschillende 

stappen. De volgende tabel geeft de feitelijk gevolgde fasering van het toetsingsproject weer: 

Tabel 1: fasering van het toetsingsproject

PERIODE TAAK

November/december 2005 Ontwikkeling van het conceptueel model, de contouren en de uitgangs-
punten van dit deelproject

Begin januari 2006 10 januari 2006: Consultatie SoCiuS-medewerkers van de teams 
“Werksoortelijke en doelgroepenwerking” en “Studie en praktijkont-
wikkeling”

Januari/februari 2006 Uitnodiging van de sector

Maart/april 2006 Werksoortelijke focusgroepen:

•Werksoort VERENIGINGEN: maandag 13 maart 2006 
  van 10.00u tot 12.30u
• Werksoort BEWEGINGEN: woensdag 15 maart 2006 
  van 10.00u tot 12.30u
• Werksoort VORMINGSINSTELLINGEN: dinsdag 28 maart 2006 
  van 10.00u tot 12.30u
• Werksoort VOLKSHOGESCHOLEN: dinsdag 4 april 2006 
  van 13.30 tot1 6.00u

April 2006 Opmaak dossier 

April/mei 2006 10 mei 2006: Consultatie Raad van Bestuur SoCiuS

Mei/juni 2006 Disseminatie van de resultaten

 

1.2.2 EVALUATIEVE BESPREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De toetsing van het decreet met de SoCiuS-medewerkers gebeurde door 6 personen, exclusief de eind-

verantwoordelijke voor dit toetsingsproject die wel de vergadering leidde, maar inhoudelijk niet deelnam 

aan de gesprekken. Per werksoort, werd er telkens één focusgroepbijeenkomst gehouden. We voorzagen 

bij de aanvang van dit project ook één plaats voor een migrantenvereniging en één voor een gespecia-

liseerde vormingsinstelling voor bijzondere doelgroepen. Elke focusgroepbijeenkomst vond plaats in de 
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vergaderzaal van SoCiuS, derde verdieping, Gallaitstraat 86 bus 4 te 1030 Brussel. De doelstelling van 

deze focusgroepbijeenkomsten luidde: “De toetsing van het decreet vanuit de visietekst op levenslang en 

levensbreed leren naar werksoort, door het formuleren van duidelijk gelokaliseerde en beargumenteerde 

kansen en belemmeringen.”

Elke focusgroepbijeenkomst startte met een korte rondvraag naar opmerkingen of bedenkingen bij de 

visietekst zelf. Sommige deelnemers stoorden zich wat aan het soms dwingende, complexe en af en toe 

vage en wollige taalgebruik dat in de visietekst gehanteerd wordt. Andere deelnemers bekritiseerden het 

feit dat de inhoud van de visietekst niet altijd en noodzakelijk overeenkomt met de feitelijke praktijk. Alle 

deelnemers onderschreven echter dat in deze visietekst een toekomstgericht beeld naar voor wordt 

geschoven. Daarmee doet de tekst zijn statuut als “visie”-tekst alle eer aan. 

Aan de werksoortelijke focusgroepbijeenkomsten namen, telkens zonder de verslaggever en gespreks-

leider mee te tellen, in het totaal 3 personen deel voor de werksoort verenigingen (met inbegrip van 

één migrantenvereniging), 4 personen voor de werksoort bewegingen, 6 personen voor de werksoort 

gespecialiseerde vormingsinstellingen (met inbegrip van twee vertegenwoordigers van een vormingsinstel-

ling voor personen met een handicap) en 4 personen voor de werksoort volkshogescholen. In het totaal 

namen dus 17 vertegen-woordigers van sociaal-culturele organisaties deel aan dit toetsingsproject. 

Van bij de aanvang werd duidelijk gesteld dat we met de focusgroepbijeenkomsten niet de bedoeling 

hadden de gehele werksoort te betrekken (dus geen numerieke representativiteit nastreefden). In de 

uitnodiging werd daarom expliciet gesteld dat het aantal deelnemers aan een werksoortelijke focusgroep 

strikt beperkt werd tot een vijftal, met een maximum van 7 deelnemers per werksoort. Voor elke focus-

groep zegden minstens vijf personen toe te zullen deelnemen. Uitval door ziekte of een andere reden 

van overmacht, maakte dat niet elke focusgroep op het moment van de bijeenkomst 5 deelnemers telde. 

Van de deelnemers werd verwacht dat zij 

a) organisatieoverstijgend – dus namens hun werksoort en niet namens hun organisatie zouden  

redeneren 

b) met kennis van zaken m.b.t. levenslang en levensbreed leren, het decreet op het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk en het beleid in het algemeen zouden participeren 

c) zich grondig zouden voorbereiden door vooraf de visietekst en het decreet te lezen en  

te analyseren op kansen en belemmeringen inzake het levenslang en levensbreed leren

Van meet af aan werd bij de samenstelling dus niet gestreefd naar een numerieke representativiteit per 

werksoort, maar wel naar probleemrepresentativiteit. Dit laatste betekent dat er op zoek gegaan wordt 

naar een aantal belangrijke sleutelfiguren uit de sector die met kennis van zaken weten te participeren en 
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de eigen organisatiebelangen weten te overstijgen. Over de 17 deelnemende organisaties heen beschouwd, 

werd de doelstelling van de probleemrepresentativiteit bereikt.

1.3 LEESWIJZER

1.3.1 DE ‘GEEST’ VAN DEZE TOETSING

Hierboven stelden we dat de door SoCiuS ontwikkelde visietekst “Ons Gedacht! Levenslang en levens-

breed leren” de alfa en de omega vormde van deze nota. We verduidelijken dit:

Visietekst levenslang en levensbreed leren als alfa:

Naast de door SoCiuS opgezette toetsing, is het decreet op tal van andere plaatsen en overleg-

momenten – en dit zowel binnen en buiten de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk 

– het onderwerp van besprekingen (o.a. door de beleids-makers en –uitvoerders zelf, door de 

FOV, binnen politieke fracties, enzovoort). Het fundamentele verschil tussen de besprekingen op 

deze andere fora en de door SoCiuS gecreëerde overlegruimte, ligt in het referentiekader dat als 

uitgangspunt voor de besprekingen genomen wordt. Deze nota is het resultaat van besprekingen 

“vanuit” de visietekst en niet vanuit al de andere mogelijke bekommernissen, beslommeringen en 

verzuchtingen van elke afzonderlijke sociaal-cultureel volwassenenorganisatie in relatie tot het 

decreet. We spreken in deze nota daarom ook consequent over een “toetsing” van het decreet 

(aan de visie op levenslang en levensbreed leren van de sector) en niet over een “evaluatie” van 

het decreet. 

Visietekst levenslang en levensbreed leren als omega:

De visietekst was ook bepalend voor de verwerking van de bekomen resultaten uit de verschil-

lende bronnen (zie conceptueel model hiervoor). Consequent met de uitgangspunten van dit gehele 

project is deze nota dan ook opgebouwd “vanuit” of “rond” de desbetreffende visietekst. 

De hierna volgende bespreking is opgebouwd tegen de achtergrond van de visietekst. Deze nota vertrekt 

dus niet van een puntsgewijze bespreking van al de onderscheiden artikels en paragrafen in het decreet 

op het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 4 april 2003. Waar mogelijk zullen hierna wel de nodige 

verwijzingen gemaakt worden naar het desbetreffende decreet en de Memorie van Toelichting. Dergelijke 

verwijzingen gebeuren niet altijd en overal en zijn ook niet exhaustief. 
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1.3.2 De ‘opbouw’ van deze nota

Zoals reeds aangehaald is deze nota opgebouwd rond de structuur van de visietekst: Cockx, F.; De Blende, 

H., & Leenknegt, R. (2005). Ons Gedacht! Levenslang en levensbreed leren (VIS_D-24_23.11.2005_FC_IM). 

Brussel: SoCiuS. (zie ook www.socius.be). We behandelen hierna achtereenvolgens de in de visietekst uit-

gezette deelvragen in relatie tot de besprekin-gen tijdens onze activiteiten (zie hiervoor). 

De visie op de rol van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, werd opgebouwd rond vier kwesties. Deze 

vier kwesties zijn:

• De sociaal-culturele visie op het leren en de lerende

• De wezenlijke bijdrage van het sociaal-cultureel volwassenenwerk inzake levenslang en levensbreed  

 leren

• Samenwerking op het vlak van levenslang en levensbreed leren

• De effecten van het sociaal-cultureel volwassenenwerk zichtbaar maken

Deze vier kwesties vormen tevens het verdere raamkader van deze nota. Het verslag van de hierna 

volgende besprekingen wordt ‘opgehangen’ aan elk van deze kwesties afzonderlijk. Bij elke kwestie geven 

we eerst de kern uit de visietekst weer. Vervolgens bespreken we per kwestie de kansen en de belem-

meringen die in het decreet vervat zitten om aan de eerder uitgewerkte visie ‘door’ en ‘met’ het sociaal-

cultureel volwassenenwerk verder vorm te geven. Deze nota besluit met een aantal verder te overwegen 

opties voor zowel de sector als het beleid. 

Tot slot geven we de lezer een laatste aandachtspunt mee om tijdens het lezen van deze nota voortdurend 

in het achterhoofd te houden. Hierna geven we de besprekingen tijdens de focusgroepbijeenkomsten zo 

genuanceerd als mogelijk weer; zelfs al was er binnen één werksoortelijke focusgroep niet altijd volledige 

overeenstemming. Om daarbij telkens niet te moeten verwijzen naar: “tijdens de focusgroepbijeenkomst 

van werksoort X werd gesteld… of was er discussie over…”, spreken we in deze nota verder in termen 

van “werksoorten” en in termen van “de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in het alge-

meen, respectievelijk ‘de’ sector”. Wij onderscheiden daarbij – in tegenstelling tot het decreet en conform 

onze focusgroepbijeenkomsten – vier werksoorten. Deze werksoorten zijn a) verenigingen (met inbegrip 

van de verenigingen van migranten) b) bewegingen, c) volkshogescholen en de d) gespecialiseerde vor-

mingsinstellingen (dat zijn de gespeciali-seerde vormingsinstellingen, de syndicale vormingsinstellingen en 

de vormingsinstellingen voor bijzondere doelgroepen).
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2. SITUERING VAN DE SECTOR IN RELATIE TOT HET LEVENSLANG EN   
 LEVENSBREED LEREN

2.1 DE VISIETEKST

De visietekst vertrekt van de vaststelling dat:

• levenslang en levensbreed leren een belangrijk principe is in de huidige samenleving.

• zowel in Vlaanderen, België; Europa, … permanente vorming en levenslang en levensbreed leren het 

onderwerp zijn van beleid en beleidsverklaringen. 

• het sociaal-cultureel volwassenenwerk een rol heeft te spelen bij het levenslang en levensbreed leren

2.2 AANKNOPINGSPUNTEN EN BELEMMERINGEN

Het decreet voorziet een plaats voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk in het discours omtrent 

levenslang en levensbreed leren. Het decreet heeft het over de ontplooiing van volwassenen en hun 

maatschappelijke participatie (Art. 2, 1°). Met Art. 2, 2°, waarin de sociaal-culturele methodiek gedefinieerd 

staat, worden de doelstellingen en de levensbrede oriëntatie van het sociaal-cultureel volwassenenwerk 

met betrekking tot leren ingeschreven. Ook elders in het decreet en in de Memorie van Toelichting 

staan regelmatig verwijzingen te lezen in verband met de rol en de taak van het sociaal-cultureel volwas-

senenwerk inzake het levenslang en levensbreed leren. In Art. 2, 7° wordt een definitie gegeven van niet-

formele educatie en wordt het sociaal-cultureel volwassenenwerk gepositioneerd in het domein van de 

volwasseneneducatie. De educatieve functie staat in het decreet ook ingeschreven bij elke onderscheiden 

werksoort. 

Tijdens alle focusgroepbijeenkomsten werd ook de beleidsplanningslogica die met dit decreet geïnstal-

leerd werd voor de sector (in tegenstelling tot de voorgaande decreten) beschouwd als een bijzonder 

belangrijke kans om met en door de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (meer) vorm te 

geven aan het beleidsdisours omtrent het levenslang en levensbreed leren. De mogelijkheid die dit decreet 

voorziet om te werken met beleidsplannen, biedt organisaties de ruimte om mee te stappen in het dis-

cours omtrent levenslang en levensbreed leren. 
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3. Over de sociaal-culturele visie op leren en de lerende
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3. OVER DE SOCIAAL-CULTURELE VISIE OP LEREN EN DE LERENDE

3.1 DE VISIETEKST

Centrale kwesties in de visietekst zijn:

• Dat er wordt uitgegaan van het ervaringsgericht leren en het actiegericht of doe-leren. 

• Het sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt gesitueerd binnen de traditie van het emancipatorisch 

gedachtegoed. 

• Er wordt expliciet aandacht besteed aan het belang van het leren in groep. 

• In het sociaal-cultureel volwassenenwerk komt de klemtoon sterk te liggen op het begeleiden, facilite-

ren en het mogelijk maken van leer’processen’, alsook het creëren van de nodige contexten daartoe. 

 

3.2 AANKNOPINGSPUNTEN EN BELEMMERINGEN

In Art. 2, 2° (de sociaal-culturele methodiek) wordt een link gelegd met het ervaringsleren. De sociaal-

culturele methodiek stelt dat het werk moet aansluiten bij één of meerdere bestaans-dimensies en per-

sonen dient aan te spreken in hun leefsituatie. Ook in de Memorie van Toelichting is er een link met het 

ervaringsgericht leren (zie definitie NU-project, punt 6).

De aansluiting bij het emancipatorische gedachtegoed inzake leren en vorming, wordt door het decreet 

onderschreven in Art. 3. Ook in de Memorie van Toelichting wordt er verwezen naar het belang van de 

emancipatorische traditie inzake leren voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk: “Deze competentie 

wordt uitgedrukt in begrippen als emancipatie, …” (pag 2 van de Memorie van Toelichting) en “we willen 

het sociaal-cultureel volwassenenwerk via het nieuwe decreet terugbrengen naar zijn ‘wortels’, naar zijn 

maatschappelijke en emancipatorische dimensie...”. (Pag. 4 van de Memorie van Toelichting). Het emanci-

patorische gedachtegoed vindt haar vertaling ook in het decreet daar waar verenigingen worden erkend 

op basis van hun zingevende en emancipatorische taak t.a.v. hun deelnemers (Art. 2, 8°) en het feit dat het 

decreet voorziet in vormingsinstellingen voor bijzondere doelgroepen (Afdeling III).

Het feit dat het sociaal-cultureel werk sterk is in het werken met groepen is terug te vinden in Art. 2, 2° 

(de sociaal-culturele methodiek) en Art. 2, 6° (bij de educatieve functie). In punt 3 van de Memorie van 

Toelichting staat te lezen dat de competentieverhoging voornamelijk via groepen gebeurt. 
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4. OVER DE WEZENLIJKE BIJDRAGE VAN HET SOCIAAL-CULTUREEL   
 VOLWASSENENWERK INZAKE LEVENSLANG EN LEVENSBREED LEREN

4.1 HET MULTIFUNCTIONELE KARAKTER

4.1.1 DE VISIETEKST

De visietekst heeft het over:

• Het multifunctionele karakter van het werk.

• Het feit dat het sociaal cultureel volwassenenwerk de vier in het decreet omschreven functies reali-

seert op een integratieve wijze.

4.1.2 AANKNOPINGSPUNTEN EN BELEMMERINGEN

Het multifunctionele karakter van de sector is terug te vinden in het decreet. Elke functie wordt in het 

decreet omschreven (zie Art. 2, 3°-4°-5°6°) en wordt verder omschreven in de Memorie van Toelichting 

(6). De toewijzing van de functies per werksoort is zowel in de Memorie van Toelichting als in het decreet 

(Art. 2, 8°-9°-10°-11°) opgenomen.

In de Memorie van Toelichting vinden we een brede en op maat van de sector geformuleerde omschrij-

ving van de educatieve functie (6). De educatieve functie wordt er niet louter in termen van individuele 

competentieverhoging begrepen, maar ook in termen van de competentieverhoging van de gemeenschap, 

het functioneren van de maatschappij en als resultante van processen van sociaal leren.

Bij de werksoort verenigingen wordt omschreven dat organisaties gekenmerkt worden door een werking 

waarin de vier functies evenwichtig aanwezig zijn. De andere werksoorten dienen zich op twee of drie 

functies te concentreren. Enkel voor de Vormingsinstellingen wordt de educatieve functie expliciet in ver-

band gebracht met de gemeenschapsvormende functie (zie Memorie van Toelichting, 6). 

De definitie van de educatieve functie in het decreet (Art. 2, 6°) wordt als zeer eng en beperkend erva-

ren. De educatieve functie wordt er herleid tot het organiseren en begeleiden van educatieve program-

ma’s. Verderop in Art. 2, 13° wordt een programma omschreven als “een door de Volkshogeschool of 

Gespecialiseerde Vormingsinstelling opgezette en vooraf bekend gemaakte reeks educatieve activiteiten 

rond een duidelijk vooropgesteld onderwerp, die gebracht wordt onder deskundige begeleiding, met een 

continuïteit in methodische opbouw, deelnemersgroep en groepsbegeleiding”. Hierdoor hebben vooral 

de verenigingen en de bewegingen het moeilijk om zich te identificeren met de educatieve functie zoals 
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opgenomen in het decreet. Trouwens, ook voor de volkshogescholen en de gespecialiseerde vormingsin-

stellingen zijn niet altijd alle georganiseerde sociaal-culturele praktijken van niet-formele educatie onder 

deze strikte definitie van educatie te vatten. 

4.2 HET LEVENSBREED LEREN

4.2.1 DE VISIETEKST

In de visietekst staat te lezen dat het sociaal-cultureel volwassenenwerk:

• een wezenlijke bijdrage levert tot het levensbreed leren

• werkt met een verscheidenheid aan doelgroepen en werkwijzen rond verschillende thema’s 

• vanuit haar oriëntatie op het levensbreed leren, bijgevolg ook de arbeidssfeer betreft. De interesse 

gaat daarbij niet uit naar vaktechnische aspecten maar wel om thema’s als zinvol werk, werkattitudes, 

kunnen samenwerken, relatie arbeid en gezin, werk en vrije tijd... 

4.2.2 AANKNOPINGSPUNTEN EN BELEMMERINGEN

Het decreet onderschrijft de in de visietekst uitgewerkte opvatting over levensbreed leren op verschil-

lende plaatsen (Memorie van Toelichting, punt 6: de opdrachtverklaring van het NU-project, Decreet Art. 2, 

7°: definitie niet-formele educatie. Zie ook Art. 3: doelstelling van het decreet). Dat het leren in het sociaal-

cultureel volwassenenwerk betrekking moet hebben op alle thema’s en levensdomeinen blijkt niet alleen 

uit de definitie van de sociaal-culturele methodiek (Art. 2, 2°), maar ook uit het feit dat gespecialiseerde 

vormingsinstellingen en bewegingen erkend en/of gesubsidieerd worden die een bepaald thema als speci-

aliteit hebben. Ook de diversiteit aan erkende verenigingen, kan gerelateerd worden aan de oriëntatie op 

het levensbrede vanwege de wetgever. De verscheidenheid aan (jaar)thema’s die binnen één welbepaalde 

vereniging opgenomen wordt, kan ook garant staan voor het levensbrede karakter van het werk. 

Het decreet verwijst enkel in Art. 2, 2° bij de omschrijving van de sociaal-culturele methodiek naar het 

informeel leren. Het informeel leren van personen wordt verderop nergens meer opgenomen. Het 

decreet positioneert het sociaal-cultureel volwassenenwerk, met het inschrijven van de sociaal-culturele 

methodiek, wel als dé sector die zich concentreert op meerdere bestaansdimensies van personen en hun 

diverse leefsituaties (Art. 2, 2°), maar wekt verwarring door voor de volkshogescholen en de gespeciali-

seerde vormingsinstellingen toe te voegen dat het gaat om een open aanbod in de autonome levenssfeer 

(Art. 21, §2 en Art. 23, §1-3°) (mits enkele uitzonderingen: Art. 21, §2 en respectievelijk Art. 23, §2-1°-2°). 

In Art. 2, 1° wordt expliciet gesteld dat het sociaal cultureel volwassenenwerk zich dient te concentreren 

op de ontplooiing van volwassenen en hun maatschappelijke participatie, los van enig schoolverband en 

los van elke vorm van beroepsopleiding. 
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4.3 HET LEREND LEVEN

4.3.1 DE VISIETEKST

In de visietekst wordt er aandacht geschonken aan:

• het creëren van veilige leeromgevingen waarin plaats is voor het individu om keuzes te maken  

en te experimenteren en daar zodoende samen met en van anderen van te leren. 

• Het feit dat deelnemers in het sociaal-cultureel volwassenenwerk heel wat sociale vaardigheden  

en sleutelcompetenties leren. 

• Deelnemers aan sociaal-culturele activiteiten leren omgaan met verschillen en met diversiteit

• en personen heel wat opsteken door het opnemen van taken en verantwoordelijkheden  

als vrijwilliger

4.3.2 AANKNOPINGSPUNTEN EN BELEMMERINGEN

Het creëren van leeromgevingen vinden we terug in Art. 2, 2° bij de sociaal-culturele methodiek. In punt 2 

van de Memorie van Toelichting wordt het reactiveren van de labora-toriumfunctie van het sociaal-cultu-

reel volwassenenwerk als een motief genoemd voor het nieuwe decreet. Deze laboratoriumfunctie slaat 

op de sector als geheel. Over het feit dat het sociaal-cultureel volwassenenwerk verschillende ruimtes 

biedt aan individuen om te experimenteren en te werken aan het eigen (levens)verhaal, vinden we weinig 

terug. 

Ook de versterking van de rol van de vrijwilligers op alle niveaus wordt er genoemd als een motief voor 

het nieuwe decreet. In het decreet wordt er in Art. 2, 2° bij de sociaal-culturele methodiek over vrijwil-

ligers gesproken. Vrijwilligers nemen in Art. 2, 2°, bij de definitie van een afdeling of groep, een centrale 

plaats in. Bij de verenigingen hebben vrijwilligers een bepalende inbreng in het beheer en het beleid van 

de vereniging (Art. 4, 6°) en is het beleid dat een vereniging voert ten aanzien van de vrijwilligers een 

beoordelingselement (Art. 6, 3°). Bij de bewegingen is er bij de beoordeling aandacht voor het engagement 

van de vrijwilligers (Art. 16, 10°).

Aandacht voor culturele diversiteit is opgenomen als een beoordelingselement voor de verenigingen (Art. 

6, 8°). 

Dat deelnemers in het sociaal-cultureel volwassenenwerk heel wat sociale vaardigheden en competen-

ties verwerven, staat te lezen in de Memorie van Toelichting (3): “Het sociaal-cultureel volwassenenwerk 

met zijn specifieke functies heeft steeds tot doel gehad de competentie van burgers te verhogen. Dat is 

overigens dé doelstelling van de werkvorm. Deze competentie wordt uitgedrukt in begrippen als emanci-

patie, persoonlijkheidsontwikkeling, zingeving, zelfstandig inhoud en vorm geven aan een maatschappelijke 
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en culturele situatie…”. Deze idee komt ook verderop aan bod in de Memorie van Toelichting waar de 

educatieve functie besproken wordt.

Het is enigszins verwonderlijk dat er enkel over vrijwilligers in termen van vrijwilligersbeleid en enga-

gement gesproken wordt en dat er nergens gesproken wordt over de competenties die doorheen het 

vrijwilligerswerk verworven worden. 

4.4 LEREN SAMENLEVEN

4.4.1 DE VISIETEKST

De visietekst heeft het over:

• de meerwaarde van het sociaal-cultureel volwassenenwerk inzake het leren samenleven

• het stimuleren van personen om een verantwoorde en tevens kritische bijdrage te leveren tot de 

samenleving 

• en besluit met te stellen dat de educatieve functie van het sociaal-cultureel volwassenenwerk onlosma-

kelijk verbonden is met processen van gemeenschapsvorming.

4.4.2 AANKNOPINGSPUNTEN EN BELEMMERINGEN

Het decreet onderschrijft deze kijk op leren voluit. De referenties daarvoor zijn reeds hoger vermeld. 

In het decreet gaat het voornamelijk over Art. 2, 2° (sociaal-culturele methodiek), Art. 2, 3°-4°-5°-6° 

(de vier functies) en Art. 2, 7° (de definitie van niet formele educatie). In het decreet wordt de gemeen-

schapsvormende functie toegeschreven aan de verenigingen (Art. 2, 8° en Art. 4, 4°), de volkshogescholen 

(Art. 2, 10°) en aan de gespecialiseerde vormings-instellingen (Art. 2, 11°). Specifiek voor wat betreft de 

verenigingen en de bewegingen wordt er ook gesproken over hun maatschappelijke activeringsfunctie 

(Art. 2, 8°-9°-10°-11°). Ook in de Memorie van Toelichting wordt er ook regelmatig verwezen naar dit 

kenmerk (bv. bij 3: zelfstandig inhoud en vorm geven aan een maatschappelijke en culturele situatie, bij 5: 

waar het sociaal-cultureel werk besproken wordt als een actor in het middenveld dat maatschap-pelijk 

geëngageerde burgers vormt en bv. bij 6: de verklaring uit het Nieuwe Uitdagingen-project).

De maatschappelijke activeringsfunctie en het werken aan, met, door, voor en naar solidaire kritische bur-

gers worden beiden door de verschillende werksoorten belangrijk bevonden. Het leren samenleven en het 

werken aan de samenleving zijn van essentieel belang voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het is 

dan ook niet erg logisch dat een werksoort die zich profileert op de maatschappelijke activeringsfunctie, 
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met name de bewegingen, enkel subsidies krijgt en geen erkenning. Het in dit decreet ontbreken van een 

erkenning van bewegingen wordt ervaren als een structurele belemmering om duurzaam bij te dragen tot 

het verantwoord leren samenleven.
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5. OVER HET SAMENWERKEN MET ANDERE ACTOREN

5.1 DE VISIETEKST

In de visietekst staat te lezen dat samenwerking met andere actoren op het vlak van het levenslang en 

levensbreed leren voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk geen doel op zich is maar wel kansen biedt. 

Het is een middel om de wezenlijke bijdrage van het sociaal-cultureel volwassenenwerk inzake levenslang 

en levensbreed leren nog beter te verwezenlijken. 

Wat de sector aantrekkelijk maakt om mee samen te werken is:

• de laboratoriumfunctie van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het sociaal-cultureel volwassenen-

werk experimenteert met werkwijzen, inhouden en toenemende participatiemogelijkheden voor de 

deelnemers

• het feit dat sociaal-culturele organisaties – omwille van hun grote autonomie – soepel en flexibel kun-

nen inspelen op educatieve behoeften

In de visietekst wordt enerzijds gesproken over samenwerking tussen organisaties binnen de sector van 

het sociaal-cultureel volwassenenwerk en anderzijds over samenwerking met commerciële partners, met 

de overheid, met aanbieders van de formele volwasseneneducatie en met belendende sectoren. 

5.2 AANKNOPINGSPUNTEN EN BELEMMERINGEN

In de Memorie van Toelichting wordt de keuze voor één decreet gemotiveerd vanuit de mogelijkheid die 

dit biedt op vlak van samenwerking en netwerkvorming over de grenzen van de eigen werksoort (6). Wat 

de samenwerking binnen de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk betreft worden de gespe-

cialiseerde vormingsinstellingen in het decreet verplicht tot samenwerking met de volkshogescholen en 

omgekeerd (Art. 29, Art30). De gespecialiseerde vormingsinstelling dient deze verplichte samenwerking 

aan te tonen met minstens vijf van de erkende volkshogescholen (Art. 29). Voor de verenigingen is de 

aandacht voor samenwerking en netwerkvorming met andere organisaties opgenomen als een beoor-

delingselement (Art. 6, 9°). Art. 21, 5° stelt dat een Volkshogeschool in overleg dient te treden met de 

volkshogescholen uit andere regio’s. 

Voor wat de samenwerking met partners buiten de eigen sector betreft, stelt Art. 20, 2° dat de volkshoge-

scholen het aanbod van niet formele educatie in de regio dienen te coördineren, af te stemmen en bekend 

te maken Art. 21 §2 opent voor de volkshogescholen – zij het onrechtstreeks – de deur tot samenwer-

kingsverbanden met andere dan sociaal-culturele organisaties daar waar er sprake is van een afwijking 
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van de verplichting tot een open aanbod en de autonome levenssfeer voor doelgroepen met een educa-

tieve achterstand en die weinig of niet bereikt kunnen worden in een open aanbod en in hun autonome 

levenssfeer. Deze – eerder uitzonderlijke – mogelijkheid wordt in het decreet ook voor gespecialiseerde 

vormingsinstellingen voorzien op voorwaarde dat dergelijke initiatieven hoogstens vijf procent van het 

totaal aantal uren bedraagt (Art. 23, §2-2°). Eveneens eerder onrechtstreeks, wordt samenwerking door 

de gespecialiseerde vormingsinstellingen met andere actoren (binnen en buiten de sector) ook mogelijk 

gemaakt wanneer het een aanbod betreft voor kaders en multiplicatoren (Art. 23, §2, 1°). 

Voor wat de laboratoriumfunctie van het sociaal-cultureel volwassenenwerk betreft, lezen we in de 

Memorie van Toelichting dat het reactiveren van de laboratoriumfunctie van het sociaal-cultureel werk 

een van de motieven voor het nieuwe decreet was (2). In het decreet zelf vinden we daarvan sporen terug 

bij de verenigingen wanneer er sprake is in Art. 6, 7° van vernieuwende en bijzondere activiteiten en voor 

bewegingen in Art. 16 §2-4° waar de creativiteit, de diversiteit en originaliteit van de gehanteerde metho-

den als beoordelingselement naar voor worden geschoven. Verder vinden we in het decreet nauwelijks 

aanwijzingen terug omtrent deze laboratoriumfunctie. In het decreet worden de organisaties niet expliciet 

gestimuleerd tot vernieuwing en experiment en worden er daartoe geen extra mogelijkheden voorzien.

Ook al staat in de Memorie van Toelichting te lezen dat de keuze voor één decreet gemotiveerd werd 

vanuit de mogelijkheid die dit biedt op vlak van samenwerking en netwerkvorming over de grenzen van 

de eigen werksoort. Het decreet stimuleert het aangaan van samenwerkingsverbanden onvoldoende. 

Samenwerking binnen de sector wordt zeer eenzijdig, summier en in kwantitatieve termen uitgewerkt. 

Met betrekking tot samenwerking met andere aanbieders van de volwasseneneducatie in het perspec-

tief van een doordacht en gecoördineerd Vlaams beleid inzake levenslang en levensbreed leren bevat 

het decreet voor de sector geen stimulansen. Integendeel: de in het decreet ingeschreven beperkingen 

omtrent het open aanbod en de autonome levenssfeer worden als een last en een handicap beschouwd 

om vlot te kunnen samenwerken met andere aanbieders op het vlak van educatie (bv. voor het gezamen-

lijk aanbieden van geïntegreerde leertrajecten).
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6. OVER DE ZICHTBAARHEID VAN HET SOCIAAL-CULTUREEL    
 VOLWASSENENWERK

6.1 DE VISIETEKST

In de visietekst wordt enerzijds het zichtbaar maken van de invloed van het werk op het individuele of 

deelnemersniveau onderscheiden en, anderzijds, de maatschappelijke zichtbaarheid van de sector.

• Op het vlak van het deelnemersniveau, maakt de visietekst gewag van het feit dat het sociaal-cultu-

reel volwassenenwerk zich niet toelegt op het bereiken van vooraf vastgelegde eindtermen of strikt 

afgebakende leerresultaten. Sociaal-culturele activiteiten en de bijbehorende leerprocessen worden 

voortdurend afgestemd in nauwe samenspraak met de deelnemers en zijn ingebed in het individueel 

betekenisverlenings-perspectief van elke deelnemer afzonderlijk. Dit maakt een gestandaardiseerde 

meting van de leereffecten complexer. 

• Op het vlak van de maatschappelijke zichtbaarheid van het werk, wordt in de visietekst verkozen om te 

praten in termen van ’de invloed’ van het werk. De invloed van het sociaal-cultureel volwassenenwerk 

houdt rekening met het gecumuleerd effect van (soms jarenlange) participatie aan verschillende vor-

mingsinitiatieven, het lidmaatschap of bestuursactiviteiten. Om de invloed van het werk meer zichtbaar 

te maken, wordt het werken a) met leer-, functie- of competentiebewijzen en b) met leerverhalen naar 

voor geschoven.

6.2 AANKNOPINGSPUNTEN EN BELEMMERINGEN

Door de met dit decreet geïnstalleerde beleidsplanningslogica voor elke werksoort, dient elke organi-

satie zich voortdurend en op basis van regelmatige (her)bezinning zichtbaar te maken (aan de hand van 

beleidsplannen, werkings- en jaarverslagen). Specifiek voor de verenigingen wordt in het decreet opgelegd 

(Art. 4, 3°) dat ze beschikken over een registratiesysteem met betrekking tot de werking van de aange-

sloten afdelingen of groepen. Verder staat bij elk van de werksoorten te lezen dat ze akkoord gaan om 

op verzoek van de administratie alle nuttige en noodzakelijke gegevens met betrekking tot de werking te 

verstrekken in de gevraagde vorm (verenigingen: Art. 5, 4°, bewegingen, Art. 15, 9°, volkshogescholen: Art. 

21, 4° en gespecialiseerde vormingsinstellingen: Art. 23, 7°). Over welke gegevens het kan gaan en over de 

aard van de gegevens, worden er verder geen uitspraken gedaan in het decreet.
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7. VERDER TE OVERWEGEN

De toetsing van het decreet aan de sociaal-culturele visie op levenslang en levensbreed leren, toont aan 

dat het decreet heel wat kansen biedt om aan die sociaal-culturele visie vorm te geven. We stootten tij-

dens de toetsing ook op een aantal belemmeringen. Hierna formuleren we dienaangaande enkele verder 

te overwegen opties.

1.  Het begrip “niet-formele educatie” (Art. 2, 7°) is onvoldoende accuraat uitgewerkt in het decreet. 

Het lijkt daarbij aangewezen meer aandacht te besteden aan het feit dat het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk zich sterk maakt in de organisatie van allerhande contexten waar deelnemers 

vooral ook informeel leren. In Art. 2, 1° staat dat de sector zich ver weg moet houden van de 

schoolcontext en de context van de beroepsopleidingen. Dit doet afbreuk aan de regelmatig 

publiek geproclameerde uitgangspunten omtrent het voeren van een geïntegreerd overheidsbeleid 

inzake het levenslang en levensbreed leren. In het perspectief van een rationeel, planmatig en beter 

gecoördineerd aanbod ten aanzien van de individuele (lerende) burger bemoeilijkt dit het aangaan 

van samenwerkingsverbanden met andere spelers op het veld van educatie (bv. in functie van geïn-

tegreerde opleidingstrajecten). 

2.  In het brede educatieve veld zijn er heel wat ontwikkelingen gaande inzake het waarderen en 

erkennen van “elders verworven competenties”. Specifiek voor het sociaal-cultureel volwassenen-

werk is daarbij sprake van leer-, functie- en competentiebewijzen. In het decreet wordt ook niet 

verwezen naar de mogelijkheid om competenties te verwerven buiten strikt educatieve settings 

bv. door het opnemen van verantwoordelijkheden als vrijwilliger. Er wordt nergens verwezen naar 

het begrip ‘sleutelcompetenties’; een begrip dat voor de sector van het sociaal-cultureel volwas-

senenwerk toch wel belangrijk is. Bij het definiëren van de sector kan met dit alles mogelijks en 

wenselijk meer rekening gehouden worden.

3.  Het begrip “autonome levenssfeer” wordt helemaal niet gedefinieerd in het decreet. Iedereen 

kan zich dienaangaande blijkbaar wel een beeld of een idee vormen over wat er onder deze term 

begrepen dient te worden op basis van de ‘geest’ van het decreet. In het decreet is trouwens een 

pregnante inconsequentie te bespeuren die de sector mateloos bezighoudt. Volgens Art. 2, 2° die-

nen alle organisaties te werken volgens de sociaal-culturele methodiek. Daarin staat te lezen dat 

het sociaal-cultureel werk personen aanspreekt op hun verschillende bestaansdimensies en in ver-

schillende levenssferen. In het decreet zelf wordt het sociaal-cultureel volwassenenwerk omschre-

ven als behorend tot de “autonome levensfeer” en dient het te voorzien in een “open aanbod”, “los 

van enig schoolverband en los van elke vorm van beroeps-opleiding” (mits enkele uitzonderingen). 

Het wordt vanuit de principes van de sociaal-culturele methodiek (ingeschreven in het decreet) 

als een gebrek ervaren dat het sociaal-cultureel vormingswerk geen essentiële meerwaarde mag 
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bieden met betrekking tot het leren en de leerprocessen in de onderwijs- en arbeidscontext (denk 

bijvoorbeeld aan de vredesthematiek of antiracisme binnenbrengen in scholen, denk bijvoorbeeld 

aan een module persoonlijkheidsvorming binnen een traject van arbeidsloopbaanbegeleiding). De 

ruimte voor verschillende interpretaties (vrije tijd versus arbeidstijd, beroepsgericht versus niet 

beroepsgericht, arbeid wel of niet als thema, werkenden en werklozen wel of niet als doelgroep, 

wel of geen samenwerking mogelijk met onderwijs of de arbeidssector, wat wel en wat niet in 

aanmerking komt voor subsidiëring, enzovoort), zorgt voor tal van onduidelijkheden, discussies en 

voor de nodige onzekerheid. Hier wordt best aan verholpen.

4.  De wijze waarop de educatieve functie in het decreet omschreven wordt, is te weinig van toepas-

sing op alle werksoorten. Het is aan te bevelen bij het definiëren van de educatieve functie meer 

rekening te houden met het niet-formele en informele leren dat de sector van het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk kenmerkt. 

5.  Het integratief werken aan verschillende functies tegelijkertijd is hét handelskenmerk van de sector. 

De samenhangen en linken die er bestaan tussen de educatieve functie en de andere drie functies 

dienen meer accuraat geëxpliciteerd en verhelderd te worden. Het feit dat en de wijze waarop 

de functies in het decreet per werksoort vermeld staan, heeft tot gevolg dat deze functies meer 

en meer het karakter van doelstellingen krijgen. Dit roept verwarring op met de sociaal-culturele 

methodiek waarbij een functie omschreven wordt als de aard van de werking die men ontplooit 

door het nastreven van (andere, concretere) doelstellingen en het organiseren van allerhande acti-

viteiten. De verwarring tussen functies en doelstellingen die er ontstaat, raakt best zo snel mogelijk 

uitgeklaard.

6.  Aandacht hebben voor en het belang van vrijwilligers in sociaal-culturele organisaties wordt in 

het decreet enkel geëxpliciteerd bij de werksoort verenigingen en de werksoort bewegingen. Het 

verdient aanbeveling om het belang van vrijwilligers bij alle werksoorten te erkennen. 

7.  Om de laboratoriumfunctie van het sociaal-cultureel volwassenenwerk optimaal te garanderen 

– en dit zowel op het niveau van de sector, als voor wat de nodige experimenteerruimte op het 

niveau van de deelnemers betreft – verdient het aanbeveling om stimulansen in het decreet in te 

bouwen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via projectsubsidies. Dit zou ook kunnen door de in het 

decreet opgenomen restricties (open aanbod, autonome levenssfeer, maximaal 5 % van het aantal 

gepresteerde uren, …) voor de duur van de vernieuwingsprojecten op te schorten.

8.  Het verdient aanbeveling de situatie voor de bewegingen te herbekijken opdat hun rol op het vlak 

van maatschappelijke verandering zoals omschreven in Art. 2, 9° en het verantwoord leren samen-

leven, op een meer structurele en duurzame manier gegarandeerd kan worden.

9.  In het perspectief van een gedegen, rationeel en gecoördineerd beleid inzake levenslang en levens-

breed leren in Vlaanderen (maar ook Europees en wereldwijd), is het belangrijk dat eenieder die 

zich met het faciliteren en het begeleiden van het leren van individuen, groepen en collectiviteiten 

of gemeenschappen inlaat, zich bewust is en rekenschap geeft van het feit dat hij/zij of diens orga-
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nisatie niet op een eiland handelt of te handelen heeft. Het aangaan van allerhande samenwer-

kingsverbanden dienaangaande is daartoe onontbeerlijk en kan enkel tot resultaat leiden indien 

daartoe ook de nodige tijd en ruimte voorzien wordt. Deze noodzakelijk geachte tijd en ruimte 

dient decretaal beter uitgewerkt te worden. Het samenwerken met andere actoren dient niet 

alleen gedefinieerd te worden in termen van slechts enkele werksoorten, niet louter in termen van 

samenwerkingsverbanden binnen de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk zelf, noch in 

al te strikte kwantitatieve maatstaven. Tal van partners kunnen bij de promotie van het levenslang 

en levensbreed leren een rol spelen (zie eerder: organisaties binnen de sociaal-culturele sector, 

commerciële partners, de overheid/overheden, de aanbieders van formele volwasseneneducatie, 

de belendende sectoren enzovoort). Het verdient aanbeveling om samenwerkingsverbanden inzake 

levenslang en levensbreed leren positief te stimuleren. 

10.  In functie van het profileren van de sociaal-culturele sector ten aanzien van de andere (veelal 

formele) aanbieders van volwasseneneducatie dient een onderhandelings- en afstemmingsproces 

opgezet te worden met de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk om in samenspraak 

tussen de sociaal-culturele organisaties onderling en met de overheid, om te komen tot een (zij het 

een minimum) aantal gegevens om de (specifieke) bijdrage van de sociaal-culturele sector inzake 

het levenslang en levensbreed leren zichtbaar op de kaart te plaatsen. 
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8. NABESCHOUWING

Deze nota behandelde de toetsing van het decreet aan de visie op levenslang en levensbreed leren van 

het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Vlaanderen. We detecteerden heel wat kansen, maar ook tal van 

belemmeringen om met en door de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (meer en verder) 

vorm te geven aan het levenslang en levensbreed leren in Vlaanderen. 

Niet elke in deze nota gemaakte bedenking of te overwegen optie correspondeert met de hoogst indivi-

duele verwachtingen of verzuchtingen van deze of gene organisatie. Als steunpunt zijn we ons daar terdege 

bewust van. Het rekening houden met de verzuchtingen van deze of gene individuele organisatie, reikt 

verder dan het opzet van deze toetsing en bovendien verder dan de taken van het steunpunt. 

Deze nota is het resultaat van een deelproject omtrent een visie van de sector en – in concreto - op diens 

bijdrage aan het levenslang en levensbreed leren. Een visie kenmerkt zich door de poging om een min of 

meer – zij het tijdelijk – samenhangend geheel van opvattingen omtrent een welbepaald inhoudsdomein 

naar voor te schuiven als zijnde richtinggevend voor het toekomstige handelen. Een visie is het resultaat 

van een (door de verschillende betrokken partijen voortdurend) communicatief handelen en is nooit te 

beschouwen als ‘af ’ of als ‘niet verder te bediscussiëren. Een decreet daarentegen wordt in hoofdzaak 

gekenmerkt door de poging om een min of meer samenhangend geheel van beslissingen omtrent het 

maatschappelijk verkeer naar voor te schuiven. Een decreet is te beschouwen als het resultaat van het 

(door verschillende betrokken partijen voortdurend) strategische handelen en tracht de samenleving te 

regelen. 

Noch beide types van realisaties (een visietekst of een decreet), noch beide achterliggende handelings-

rationaliteiten (communicatief of strategisch), zijn te beschouwen als twee radicaal tegengestelden. Zoals 

hiervoor meermaals duidelijk werd, verhult het decreet regelmatig een welbepaalde visie op de sociaal-

culturele sector. Het omgekeerde is ook het geval. Deze op een visie georiënteerde nota bevat meer 

dan eens strategische elementen en argumenten vanwege de in het gehele toetsingsproces betrokken 

actoren. 

Met deze nota ligt het dan ook in onze bedoeling het (organisch) samenspel tussen beide rationaliteiten 

(stragisch versus communicatief) en beide realiteiten (visie vanwege de sector versus het decreet respec-

tievelijk de visie van de beleidsmakers) te stofferen. We deden dit vanuit het maatschappelijke discours 

omtrent en met de focus op het levenslang en levensbreed leren en de rol van het sociaal-cultureel vol-

wassenenwerk dienaangaande. Niet meer, maar ook niet minder.


