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Boordtabel opleidingsinspanningen: 
inleiding

In het Pact 2020 legden de Vlaamse overheid en de 
sociale partners een aantal concrete doelstellingen 
vast voor de realisatie van ‘Vlaanderen in Actie’, 
het toekomstproject voor Vlaanderen. Met de doel-
stellingen rond talentontwikkeling wil men Vlaan-
deren tegen 2020 verder laten uitgroeien tot een 
lerende samenleving. Dit houdt onder meer in dat 
meer mensen deelnemen aan levenslang en levens-
breed leren (stijging tot 15% van de bevolking op 
beroepsactieve leeftijd) en dat meer bedrijven en 
sectoren een strategisch competentiebeleid voeren.
Om de vorderingen inzake levenslang leren en op-
leidingsinspanningen te monitoren, ontwikkelde 
het Steunpunt WSE in samenwerking met het De-
partement WSE een ‘boordtabel opleidingsinspan-
ningen’ (zie Vanderbiesen & Djait, 2009).1 In deze 
rubriek van Over.Werk plaatsen we de verschillende 
bronnen voor het meten van opleidingsinspannin-
gen nog eens naast elkaar en geven we een update 
van de voornaamste kerncijfers. Bij een vergelijking 
van de bronnen valt het op dat de resultaten sterk 
uiteenlopen: in de ene bron zakt Vlaanderen verder 
weg, in de andere bron nemen we het voortouw. 
We kunnen dan ook geen eenduidige conclusie 
formuleren over de prestaties of positionering van 
Vlaanderen op het vlak van opleidingsinspannin-
gen. Dit betekent niet dat het cijfermateriaal on-
bruikbaar wordt, maar het verplicht ons wel om 
met een zorgvuldige blik naar de verschillen tus-
sen de bronnen te kijken. Hierbij moeten we steeds 
aandachtig zijn voor de finaliteit, het bereik en de 
kwaliteit van de gegevens en de gegevensverzame-
ling. Wie op deze manier een genuanceerd beeld 
wil over de opleidingsinspanningen in Vlaanderen, 
kunnen we alvast de drie artikels uit de boordtabel 
aanbevelen.
In het eerste artikel gebruiken we de Labour Force 
Survey (LFS) om de deelname aan levenslang leren 

in Vlaanderen te toetsen aan het streefcijfer van 
15% en om de ongelijkheden in de opleidingsdeel-
name in Vlaanderen en Europa zichtbaar te ma-
ken. Op basis van de Adult Education Survey (AES) 
onderzoeken we bovendien wat de voornaamste 
redenen en obstakels zijn om niet deel te nemen 
aan opleidingen.
In het tweede artikel zoomen we specifiek in op de 
werknemers en doen we beroep op drie Europees 
geharmoniseerde bronnen om de opleidingspartici-
patie van werknemers in een Europees perspectief 
te monitoren: de Continuing Vocational Training 
Survey (CVTS), de European Working Conditions 
Survey (EWCS) en de Labour Force Survey (LFS). 
We staan uitgebreid stil bij de uiteenlopende resul-
taten en wijzigende landenposities die uit de drie 
bronnen naar voor komen.
In het derde artikel rapporteren we over de resul-
taten uit de sociale balans. Niettegenstaande de 
beperkingen van de sociale balansgegevens, is het 
een van weinige bronnen die een jaarlijkse opvol-
ging toelaat van de vormingsinspanningen in sec-
toren en bedrijven. Met de WSE-raming van de so-
ciale balans hebben we bovendien een instrument 
in handen om deze opleidingsinspanningen ook op 
Vlaams niveau in kaart te brengen en op te volgen.

Wim Herremans 
Steunpunt WSE

Noot
1. Vanderbiesen, W., & Djait, F. (2009). De meting van oplei-

dingsinspanningen. Ontwikkeling van een Vlaamse boord-
tabel (WSE Report 9-2009). Leuven: Steunpunt Werk en 
Sociale Economie.


