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Klik hier om te opname te bekijken. 
 
Jasmina Poličnik - Secretary at directorate for Upper Secondary, Short-Cycle Higher 
Vocational and Adult Education Directorate, Sloveens voorzitterschap (6min 30 sec.) 

• Jasmina presenteerde de belangrijkste dossiers rond volwasseneneducatie waar de 
Raad van de EU aan gewerkt heeft tijdens het Sloveens voorzitterschap. Ook de 
prioriteiten van de New Agenda for Adult Learning 2030 (NEAAL) werden toegelicht.  

• Zo werden groene en digitale transitie o.a. toegevoegd als horizontale prioriteit. 
• Vanuit het Sloveens voorzitterschap werd er aan de EC gevraagd om de 

beroepsstatus te verhogen en de professionalisering van opleiders en docenten in 
volwassenenonderwijs te ondersteunen met innovatieve benaderingen en middelen. 
Dit kwam nl. naar voor uit het rapport van de vorige agenda.  

 
William O’Keeffe - Beleidsmedewerker VET, DG EMPL (26 min 30 sec.) 

• Aangezien ‘microcredentials’ een relatief nieuw woord is, bestaat er nog geen 
eenduidige definitie. De komende maanden zal het een uitdaging worden om een 
gezamenlijke definitie af te spreken met de 27 lidstaten.  

• Het concept bevat veel potentieel en er is veel interesse, maar er bestaan veel open 
vragen over microcredentials.  

• LS moeten bepalen of en hoe microcredentials gebruikt worden, in lijn met hun 
nationale prioriteiten.  

 

Klara Engels-Perenyi - Beleidsmedewerker, Volwasseneneducatie, DG EMPL (39 min. 45 
sec.) 

• Individuele leerrekeningen heeft als doel om alle volwassenen aan te zetten te blijven 
bijleren.  

• Dat dit geen gemakkelijke doelstelling is, blijkt uit de vele beleidsuitdagingen zoals de 
geringe deelname aan volwasseneneducatie, het tekort aan motivatie, etc.  

• Elke lidstaat bepaalt zelf wie het meest behoefte heeft aan bij- en herscholing. 
Sociale partners en relevante stakeholders zouden geconsulteerd moeten worden om 
mee te bepalen welke parameters het beste zijn om ILA op te zetten. 

• Het voorstel bevat een faciliterend kader waar betaald opleidingsverlof in is 
opgenomen. Hiermee stelt de Commissie aan de LS voor om met een verse blik naar 
de voorwaarden te kijken, alsook de uitbreidingsmogelijkheden van het betaald 
opleidingsverlof. 

• LS kunnen rekenen op EU-financiering.  
 

Vicky Vanruysseveldt – Departement Onderwijs (59 min.) 
• Vlaanderen scoort lager dan andere Europese landen op het vlak van levenslang 

leren en volwasseneneducatie daarom wordt er een communicatiecampagne 
opgesteld. 

• Flexibiliteit, innovatie en duurzaamheid zijn essentiële factoren in het herstelplan voor 
volwassenenonderwijs, genaamd “Edusprong”  

• Om alle volwassenen te bereiken, zal er naast de online opleidingskompas ook een 
sterke regionale samenwerking geactiveerd worden met de centra en lokale partners 
die de rol al op zich nemen om volwassenen op te leiden.  

• Één van de hoofddoelstellingen is de regionale scan van 11 regio’s. Op 1 februari zal 
de onderwijsbehoefte van elke regio gepubliceerd worden in een verslag. 

 


