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M.] ASPERS-LAMERS 

Volwasseneneducatie 

I . Inleiding 

Volwassenened ucatie is een betrekkelij k recente 
term in Nederland. Tot 1976 sprak men van 
tweede kans-onderwijs, tweede weg-onderwijs, 
her- om- en bij- scholing etc. 

Rond 1977 verschijnt de term volwassenenedu
catie (verder aangeduid als VEl. In 1978 is er 
sprake van dit begrip in de regeringsverklaring. 
Er wordt dan een coördinerend bewindsman 
aangewezen en een nota over de VE in het voor
uitzicht gesteld. Sindsdien is de term vrij snel in
geburgerd . 

Wat wordt er nu precies bedoeld met deze 
term? Globaal kan men zeggen dat het hier gaat 
om personen, die hun eerste ondc::.rwijsweg heb
ben afgesloten, meestal een tijdlang geen onder
wijs meer hebben gevolgd, en nu weer - om welke 
redenen dan ook - terugkeren naar het 'leren' (te 
verstaan in zeer brede zin ). De andere helft van 
de term 'educatie' dekt in het algemeen de be
grippen: 
- vorming, gericht op het eigen maatschappelijk 

functioneren; 
- scholing, het opdoen van vaardigheden, vooral 

voor het uitoefenen van een beroep; en 
- onderwijs, algemeen vormend onderwijs, ana

loog aan wat kinderen krijgen op de basisschool, 
de mavo etc. 

Veel educatieve activiteiten van en voor vol was-

senen zijn echter mengvormen. Van alle perso
nen boven de 15 jaar neem t ongeveer 10 tot [5 % 
deel aan een of andere vorm van v E (conclusie 
van het Sociaal Cultureel Planbureau). In lan
den als Zweden,]oegoslavië en de VS, is dat meer. 
De Rijksbegroting van [98 I gaf de volgende cij
fers over de VE: 
Ministerie van 0 en w 657,7 miljoen 
Ministerie van CRM 191,25 miljoen 
Ministerie van Soc. Zaken 206.15 miljoen 
Niet alleen hebben we in de VE dus te maken met 
een grote groep medeburgers, ook gaan er forse 
bedragen over de toonbank. De vraag is: komen 
deze bedragen op een correcte manier ten goede 
aan de mensen, die daar om vragen? 

Als politieke partij, zelfs met regeringsverant
woordelijkheid, moeten wij ons ook die vraag 
stellen. Om echter tot een verantwoorde invul
ling te komen, lijkt het mij gewenst de nodige be
leidsontwikkelingen nog eens na te lopen. 

2. Over wie praten we? 

Een 'versnipperd' veld, zo wordt de VE nogal 
eens genoemd. Het woord versnippering duidt 
dan vooral op de verscheidenheid van educatieve 
behoeften en het feitelijke aanbod. Men kan niet 
spreken van v E als een samenhangende sector, 
in tegendeel. 

In grote lijnen onderscheiden we: 
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a. alfabetiseringscursussen. Schattingen wijzen ui t 

dat ± 7°°0 autochtone Nederlanders een ele
mentaire cursus lezen en schrijven volgen;* 

b. basiseducatie voor volwassenen. Het aantal ge
schatte deelnemers bedraagt ± 29000. Het gaat 
hier om allerlei inhaal- en opfriscursussen van la
gere schoolkennis, algemene ontwikkeling en 
maatschappelijke vorming, schakelcursussen en 
brugklassen, voorbereiding voor dag- en avond
onderwijs. De open schoolprojecten introduceer
den een nieuwe werkwijze en realiseerden op die 
manier een doorbraak in het veld van de v E; 
c. voortgezet onderwijs overdag en in de avond. 
De avondscholen zijn al jarenlang een trekpleis
ter geweest voor mensen, die naast hun dagelijkse 
werkzaamheden een of ander diploma wilden be
halen. Nieuw was echter het 'project' Midden
meer in 1975, waarin men de mogelijkheid bood 
aan volwassenen om ook overdag diplomagericht 
onderwijs te volgen (de zgn. moedermavo). Een 
enorme explosie van dagschoolonderwijs voor 
volwassenen was het gevolg en nu spreekt men 
van dagmavo, -havo, -vwo en -meao voor vol
wassenen. Schattingen wijzen op een totaal van 

± 95000 (dag en avond ); 
d. educatie van culturele minderheden. Rond 
12000 mensen, waaronder gastarbeiders, Surina
mers, Molukkers, woonwagenbewoners en vluch
telingen vragen om Nederlandse taalcursussen en 
andere vormen van basiseducatie; 
e. beroep gerich te educatie. Ongeveer 70000 jon
ge mensen tussen 18 en 27 jaar volgen het partieel 
onderwijs. Een sterke toename doet zich voor in 
de cursussen voor boven 27-jarigen (bijv. in de 
bejaardenzorg). Schatting van het aantal deelne
mers boven de 27: 52000; 
f activiteiten voor speciale groepen. Hiertoe 
wordt gerekend: 
- de cursussen in het kader van vrouwenemanci

patie bijv. de vos-cursussen (Vrouwen Oriënte
ren zich op de Samenleving), de VLo-cursussen 

• De cijfers berusten op gegevens van Ig80 (wRR-rapport) . 

(Vrouwen Leren over Ontwikkelingssamenwer
king), de VIOo-cursussen (Vrouwen In De 
Overgang) en de vLAM-groepen (Vrouwen Le
ren Actief Meedoen); 

- activiteiten voor niet-actieven zoals werklozen 
en WAo-ers; 

- voorbereiding op de pensionering; 
g. hoger onderwijs. Van oudsher is er altijd een 
groot aantal werkstudenten geweest in het HBO 

(in 1979 waren dit er 7(843 ). Aan de universitei
ten neemt het aantal studenten toe dat de studie 
combineert met een gedeeltelijke of volledige 
werkkring (tussen de [5000 en 30000 studenten). 
In 1984 of 1985 zal de Open Universiteit starten; 
er wordt een aantal studenten verwacht van 

3°000. 
Nog steeds ontstaan er nieuwe activiteiten van 

'onderop'. Lang niet alle geboden kansen zijn 
voor iedereen bereikbaar. Vaak is er een gebrek 
aan continuïteit, vooral omdat veel werk door 
vrijwilligers wordt gedaan. Bovendien sluit niet 
elk aanbod aan bij de behoeften. Zo zijn er gebie
den in Nederland waar ruimschoots ~ordt voor
zien in cursussen en andere gebieden waar prak
tisch geen aanbod is. 

Dan bestaat er nog het probleem van de be
roemde 'drempel'. 'Hoe krijg ik de mensen uit 
hun huizen?' Daarvoor is nodig: activering, sti
mulering en begeleiding, maar ook een overzich
telijk aanbod, samenhang en een duidelijke fi
nanciële regeling. 

3. De Overheid en de v E 

Pas inds kort bemoeit de centrale overheid zich 
actief met de VE en tracht zij structuur aan te 
brengen in de 'wildgroei' in het veld. Een grote 
moeilijkheid hierbij is dat vanuit de historie de 
verschillende vormen van V E, thuishoren onder 
minstens 3 verschillende departementen, (Onder
wijs, CR M en Sociale Zaken) die elk op hun eigen 
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manier betrokken zIJn bij de ontwikkelingen in 
het veld. 

Sinds de laatste kabinetsformatie is de coördi
nerend bewindsman inzake de VE (Van Kemena
de) ook projectminister geworden. 

a. Hoe was echter de overheidsbemoeienis tot 1981? 
Zoals gezegd , de overheid nam lang een afwach
tende houding aan. Incidenteel werden er subsi
dies verstrekt. Men dacht echter in het algemeen 
dat verbetering van het jongerenonderwijs de 
voorzieningen voor volwassenen overbodig zou 
maken. 

Een doorbraak ontstond rond 1965, toen het 
principe van permanente educatie werd erkend (een 
leerproces verspreid over het gehele leven). Daar
bij kwamen rond [969 de ideeën van 'recurrent 
education' (wederkerend onderwijs met afwisseling 
tussen arbeid, leren en vrije tijd ). De Internatio
nale Arbeidsorganisatie (ILO) deed er nog een 
schep boven op met haar idee van betaald educatiif 
verlof, dat tot doel had afwisseling te brengen tus
sen werken en leren. 

Nederland ondertekende in [976 een verdrag, 
waarin de verplichting werd gesteld om een edu
catief verlofsysteem te ontwikkelen en jaarlijks 
een voortgangsverslag uit te brengen. 

Beleidsmaatregelen werden steeäs meer nood
zaak. In de bekende Contourennota's werd welis
waar een strategie van wederkerend onderwijs 
ontvouwd, maar de praktische uitwerking ont
brak. De beleidsverantwoordelijkheid bleek te 
zeer versnipperd te zijn over de diverse departe
menten. Wel trachtte men door het instellen van 
commissies, die elk een of meerdere adviezen zou
den uitbrengen, meer overzicht en samenhang te 
krijgen. Zo werden achtereenvolgens sinds 1975 
ingesteld: de cos (Commissie Open School), de 
C B PEN (Commissie Bevordering Plaatselijke 
Educatieve Netwerken ), de cvou (Commissie 
Voorbereiding Open Universiteit) en de CBEV 

(Commissie Betaald EducatiefVer!of). 
In 1977 kwam de WRR (Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid ) met het leerrecht 
als voorstel en een interdepartementale werk
groep zou de voorwaarden en eventuele uitvoe
ringsmogelijkheden gaan bestuderen. Het gonsde 
dus van de activiteiten. De bovengenoemde com
missies brachten hun adviezen uit in een aantal 
lijvige nota's (cos: 10 stuks; CBPEN : [0 stuks; 

cvou: 2 stuks en de CBEV: 1). Helaa, de advie
zen vu lden elkaar maar voor een gedeelte aan. Ze 
waren te veel opgesteld vanuit de heersende 
zienswijze van het betrokken departement. 

Wel was er enige overeenkomst, o.a. in de er
kenning van het leerrecht als sociaal grondrecht 
(cos, CBPEN en de CBEV) . Ook kozen al deze 
drie commissies als doelgroep diegenen, die wei
nig kansen hebben gehad. De adviezen liepen op 
belangrijke punten soms sterk uiteen , bijv. in het 
antwoord op de vraag van waaruit het aanbod 
moet geschieden, van ui t de doelgroep zelf of van
uit de overheid. Ook de keuze voor een centraal 
gerealiseerd aanbod of decentrale aanpak leverde 
een verschillend advie op. Kortom: verscheiden
heid was troef. 

Beleidskeuzes werden aan de bewindslieden 
overgelaten en de rapporten verdwenen groten
deels in de bureauladen. Elk departement be
heerde weer zijn eigen winkel inzake de VE en de 
gewenste harmonisatie kwam er niet. De hoop 
bleef, dat de toegezegde Nota Volwassenenedu
catie de oplossing zou brengen. Maar deze liet op 
zich wachten. Daarom werden er opnieuw korte 
termijn beslissingen genomen, o.a. over voortzet
ting van de Open School, over projecten op het 
terrein van plaatselijke netwerken en werkplaat
sen, over de pré-pensionering, projecten van alfa
betisering en van culturele minderheden. Moei
zaam werd er vorig jaar geld vrij gemaakt voor 
projecten m.b. t. beroepskwaliGcerende educatie. 

Een landelijke coördinatiegroep (onder leiding van 
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prof. de Moor) kreeg de taak de diverse projecten 
te coördineren en een Voorlopige Adviesgroep zou de 
betrokken ministers (met name de coördinerend 

bewindsman) gaan adviseren. Betaald educatief 
verlof en de invulling van het leerrecht bleven de 
grote struikelblokken. De financiering kon niet 
ingevuld worden. 

b. Het initiatitjwelsontwerp harmonisatie, vormzng en 
opleiding van volwassenen 
Op 17 maart 1981 is bij de Tweede Kamer door 
de pvdA-kamerleden Van Kemenade, Meijer en 
Worrel! een initiatiefwetsontwerp ingediend 
'houdende regelen m.b.t. de voorziening in en de 
samenhang van de vorming en opleiding van vol
wassenen'. Dit wetsontwerp wil de vorming en 
opleiding van volwassenen helemaal opnemen in 
de gemeentelijke welzijnsplanning met een ver
plichte aansluiting bij samenwerkingsverbanden 
op gemeentelijk (ofintergemeentelijk) niveau, en 
handhaving van wettelijke regelingen voor 
onderwij voorzieningen. De aard van de wet 
(harmonisatie) brengt met zich mee dat er niet 
meer dan een minimum aan regelingen in mag 
staan. Veel moet er later uitgewerkt worden via 
Algemene Maatregelen van Bestuur. 

Nog enkele algemene punten uit deze wet zijn: 
- het hele onderwijs voor volwassenen en het hele 

sociaal-cul tureIe werk val!en onder deze wet, 
evenals de vakopleiding voor volwassenen; 

- de wensen en ervaringen van deelnemers staan 
centraal; 

- het door de gemeenteraad in te stellen samen
werkingsverband moet zorg dragen voor 
samenhang in activiteiten en voorzieningen, 
voorlichting en advisering; 

- de op landelijk niveau ongeorganiseerde vor
men van v E (teleac-cursussen, schriftelijk en 

buiten chools mondeling onderwijs) zullen 
moeten worden afgestemd op het aanbod op lo
kaal niveau; 

- een landelijk ontwikkelingscentrum is nodig om 
de ontwikkelingen te coördineren en af te stem
men, zorg te dragen voor materiaalontwikke

ling en voor deskundigheidsbevordering; 
- verder zal er een soort adviesraad moeten zijn, 

die de betrokken bewindslieden zal adviseren 
over de ontwikkelingen op het terrein van vor
ming en opleiding voor volwassenen. 

Bij de aanbieding van dit wetsontwerp is aan het 
veld gevraagd om schr.iftelijk commentaar in te 
dienen. Ook is er op I I feb. jl. een hoorzitting ge
houden ter verduidelijking van deze commenta
ren voor de diverse partijspecialisten. In grote lij
nen is men blij met het verschijnen van een wet 
op de VE. Aan de andere kant is er ook veel kri
tiek geuit. Ook onze partij bekeek deze wet zeer 
kritisch. 

c. D'66 en het wetsontwerp 
De landelijke onderwijsgroep van 0'66 boog zich 
over deze wet om de fractieleden te steunen in 
hun bijdragen tijdens de parlementaire behande
ling in de Tweede Kamer. De voornaamste be
vindingen waren: 

- de harmonisatiewet geeft te weinig aankno
pingspunten tot een geïntegreerd aanbod van 
vorming, onderwijs en scholing. Naar de prak
tijk gerekend betekent dit een voortduren van 
onduidelijkheid over de bestaande verschillen in 
rech tsposities, financieringsstromen, deskundig
heidseisen etc; 

- het leerrecht wordt slechts indirect onderschre
ven. Het 0'66-partijprogramma is daar duide
lijk positief vóór. We zagen deze erkenning dan 
ook graag uitdrukkelijker vermeld. 

- het samenhangende beleid in de gemeenten zou 
volgens het programma van 0'66 het beste ge
stalte kunnen krijgen in een educatitj centrum. In 
het wetsontwerp spreekt men van een samen
werkingsverband. Is dat hetzelfde en waar zit
ten eventuele verschillen? Voor beide samen-
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werkingsvormen geldt: wie beheert deze?; 
- het oprichten van een nieuw landelijk ontwik

kelingscentrum wijzen we af. Bestaande instel

lingen kunnen de genoemde taken uitstekend 
vervullen; 

- over de positie van het personeel in de VE wordt 
in dit wetsontwerp niet gesproken, terwijl daar 
juist nog al wat knelpunten liggen; 

- het voortduren van ongelijkheid in de financie
ring vinden wij een ern tig bezwaar. 

d. Beginselennota inzake de volwasseneneducatie 
Op J 8 mei J 98 J (ruim een week voor de verkie
zingen) is de zo lang verwachte Nota Volwassenene
ducatie uitgebracht. Het gaat hier om een beginse
lennota. De belangrijkste punten daaruit zijn: 
- volwassenen moeten in iedere levensfase in de 

gelegenheid worden gesteld onderwijs, vorming 
en choling te ontvangen. Dit uitgangspunt van 
permanente educatie moet gestalte krijgen in 
een stelsel van wederkerende educatie: perioden 
van werken, onderwijs, vorming en scholing en 
vrije tijd moeten elkaar af wisselen; 

- een regeling Betaald Educatief Verlof moet 
stapsgewijze ingevoerd worden met voorrang 
voor diegenen, die het meest kwetsbaar zijn op 
de arbeidsmarkt; 

- de Nota wijst het leerrecht als opeisbaar recht 
af; 

- de financiering van de VE moet berusten op 4 
pijlers: 
a.financiering door de gemeenschap; 
b. eigen bijdragen; 
c. herverdeling van middelen binnen en tussen 
de educatieve sectoren. 
d. geldmiddelen, die tot dusver voor andere ter
reinen zijn gereserveerd. Voorwaarde is dan 
wel, dat onderwij , vorm ing en scholing aan

wijsbare effecten hebben; 
- bestuurlijk worden ook de huidige wettelijke 

kaders gehandhaafd. 

Als belangrijkste kritiekpunt op deze nota kan 
men aanvoeren, dat zij lijkt te gaan over wat alle
maal niet mogelijk is, omdat de financiën ontbre
ken. De economische crisis is duidelijk voelbaar 
en de vraag is of dit uitgangspunt mag zijn voor 
een beleid op lange termijn. 

e. Wat zeggen de verschillende partijprogramma's 
Wanneer de politieke keuzes niet verder gaan 
dan 'meer mogelijkheden voor mensen, die wei
nig kansen hebben gehad' of 'integratie van vor
ming, scholing en onderwijs' dan blijkt dat te 
vrijblijvend te zijn. De werkelijkheid vraagt om 
duidelijke en realistische uitspraken. Alle politie
ke partijen schermden in J 977 met dergelijke fra
sen in hun programma's, maar deze hebben de 
afgelopen jaren niet veel opgeleverd. Wel is steeds 
duidelijker geworden, wat er zoal geregeld zou 
moeten worden om minstens tot ordening te ko
men. 

De programma's van 1981 geven wel verschil
len te zien. 

Het CDA zegt o.a .: 'De diploma-gerichte VE 

moet onder de wvo (Wet op het Voorgezet 
Onderwijs) blijven vallen en de 'open' educatie 
onder de Kaderwet Specifiek Welzijn. Ook be
steedt het CDA veel aandacht aan de behoefte aan 
educatie van de culturele minderheden. Hoe 
daaraan moet worden voldaan blijft onduidelijk. 
Het erkennen van een leerrecht wil het CDA 

graag later nog eens bekijken. 
De PVDA wil (uiteraard ) een wettelijk kader 

voor de v E tot stand gebracht zien. Onduidelijk 
blijft deze partij over Betaald Ed ucatief Verlof. 
Wel is er een regeling nodig, zegt het program
ma, maar er staat niet in hoe deze bekostigd moet 
worden. 

De VVD blijft erg onduidelijk in haar stand

punt over de V E. Wel worden er enkele stellingen 
naar voren gebracht, maar deze worden niet uit
gewerkt. Een voorbeeld: 'er moet een samenhan-

gend st 
men'. \ 
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gend stelsel van onderwijs aan volwassenen ko

men'. Vaagheid over de uitvoering ervan. 
Met enige trots kunnen we constateren, dat 

0'66 beter inspeelt op de bestaande behoefte aan 

ordening. In ons programma wordt gekozen voor 
een apart directoraat-generaal voor de v E, waar 

ook alles , wat nu niet onder o&w valt, wordt 

ondergebracht. Na de leerplichtige leeftijd van [6 
jaar vinden wij dat er een leerrecht moet komen 

voor iedereen, uit te werken in een ste lsel van VE . 

Ook vindt onze partij , dat de studiekosten van 

vol was enen geregeld moeten worden via een sy

steem van studiekostenfinanciering. 

Echter ook bij ons programma kan men nog 

vele vraagtekens plaatsen. Op welke manier wil

len wij bijv. de studiefinanciering geregeld zien? 

Hoe wi llen wij het leerrecht financieel haalbaar 

maken? Hoe moet het stelsel van de v E er uit 

zien? 

4. De toekomst van de V E 

V E Het Kabinet Van Agt-JI is gestart met enkele 
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mooie voornemens voor de v E. ZO vinden we in 

het regeerakkoord vermeld dat er regels moeten 

komen voor educatief verlof en vo lwassenenedu

catie. Ook zal aandach t worden gegeven aan de 

concretisering van het leerrecht. Achterstands

groepen krijgen priori tei t. 

De coördinerend minister is nu proj ectminister 

geworden inzake de v E. De v E heeft direct te ma

ken met maar liefst 8 bewindsli eden: 

- de minister van o&w (Van Kemenade) . Hij is 

belast met de coördinatie van het beleid inzake 

de VE. Ook de Open Universiteit valt onder zijn 

beheer; 

- staatssecretaris Deetman. Hij heeft zich vooral 

belast met het voortgezet onderwij s (ook voor 

volwassenen); 

- staatssecretaris Herrnes is bezig met de wet

geving inzake de verzorgings tructuur (o.a. 

onderwijsbegeleidingsdiensten, ook voor het 
volwassenenonderwijs) ; 

- bij Sociale Zaken zal minister Den Uyl met zijn 

werkgelegenheidsplan niet om het (betaald ) 

educatief verlof heen kunnen; 
- zijn staatssecretaris Hedy d'Ancona, verant

woordelijk voor emancipatiegerichte werk

zaamheden, zal vooral beroepen- en beroeps

keuzevoorlichting voor vrouwen moeten be

werkstellingen. 

- minister Van der Louw van CRM zal zich moe

ten bezinnen op de vraag, die straks gesteld gaat 

worden, nl: Hoe verhoudt zich de Kaderwet 

Specifiek Wel7,ijn tot de wet op de v E? 
- staatssecretaris De Boer van CR M za l via het 

c1ub- en buurthuiswerk, bibliotheekwerk, vor

mingswerk en niet te vergeten het vrijwi lligers

werk veel te maken krijgen met volwassenen; 

- staatssecretaris Van Leijenhorst is speciaal be

last met het minderhedenbeleid, waaronde r 

vele volwassenen een betere kans moeten krij

gen. 

Indirect zal ieder ministerie betrokken zijn bij de 

beleidsontwikkelingen inzake de VE in de toe

komst. 
In een paragraaf over VE, in de Nota van Wij

zigingen bij de begroting van 0& w wordt duide

lijk gemaakt, dat de projectminister zich bezig zal 

houden met drie projecten, die uiteindelijk in re

gelgeving en wetsontwerpen zullen uitmonden. 

Deze projecten omvatten: 
- een duidelijk beleidsplan voor de basisvoorzie

ningen m.b.t. elementaire educatie. Dit plan zal 

medio [982 verschijnen; 
- een plan om samen hang en verband te brengen 

in de verschillende regelgevingen, rechtsposities 

en financieringsstelsels t.a.v. de totale VE. Eind 

[982 hoopt de minister een wetson twerp hier

over op tafel te kunnen leggen; 

- een plan voor wet- en regelgeving m.b.t. be-
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taald educatief verlof. In 1983 hoopt men dit in
gevuld te hebben. 

Dat de decentralisatie door gaat, d.w.z. dat de 
gemeenten meer bevoegdheden zullen krijgen in 
het opstellen van educatieve plannen is wel dui
delijk. Er zal zich dan snel de vraag voordoen in 

hoeverre gemeenten zelf een scholingsbeleid kun
nen voeren dat rekening houd t met de totale ar
beidsmarktsituatie. Het oorspronkelijke idee: 'Op 
scholing volgt automatisch een beroep' geldt niet 
meer in deze tijd, ook niet voor volwassenen. 
(Wellicht is het interessant de verhouding tussen 
educatie en arbeidsmarkt, toegespitst op volwas
senen, eens nader te bekijken binnen onze par
tij. ) 

Voor 0'66 rijzen er interessante vragen. Enkele 
kunnen o.a. zijn: Wat verstaat onze partij precies 
onder elementaire educatie? L. van Ommen, die 
onlangs is aangesteld als projectleider voor de ele
mentaire educatie, omschrijft deze term in 'Tref
punt' als volgt: 'elementaire educatie is die edu
catie, die voor volwassenen het a ll ernoodzakelijk
ste is om zich in de maatschappij zelfstandig en 
weerbaar op te kunnen stellen'. Een i,nteressan te, 
maar geen eenvoudige omschrijving, want waar 
liggen de grenzen? Moeten we bij de invulling 
van dit begrip uitgaan van functioneringsgebie
den, (werk- en leefverbanden) van doelgroepen 
sec of van een combinatie van het aanbod van 
boven af en de doelgroep? 

Moet de invulling van het aanbod door de 
doelgroepen zelf gebeuren vanuit een lokaal of re
gionaal gebied, of moet men het functioneren in 
de maatschappij in het algemeen als uitgangs
punt nemen? Of wellicht een combinatie van bei-

de? In hoeverre moet de beroepsvorming hierbij 
betrokken zijn? Welke doelgroepen genieten 
voorrang? Op welke manier wordt de elementai

re educatie gefinancierd? 
Bij het project harmonisatie en wetgeving kun

nen we trachten een antwoord te geven op vra
gen als: Is regel- en wetgeving wel zo noodzake
lijk en welke zaken moeten dan vastgelegd wor
den en welke zeker niet? Hoe wordt de 'decentra
lisatie' optimaal gerealiseerd en hoe lossen we in 
deze de knelpunten op? 

Al eerder is de vraag gesteld over de samen
werkingsverbanden c.q. educatieve centra (be
stuur, verantwoordelijkheid, verplichting tot 
samenwerking of niet, gelijkschakeling van 
rechtsposities, deskundigheidseisen etc. etc. ) . 

Ook durven wij in ons programma te pleiten 
voor betaald ed ucatief verlof. Hoe stellen wij ons 
echter de financiering voor? 

Vele vragen, die wachten op een antwoord. Onze 
partij zou antwoorden kunnen zoeken, voordat 
we alleen maar instemmend hoeven te knikken of 

juist niet. 

Geraadpleegde literatuur 

Initiatiefwetsol1lwerp (met a lle mogelijke commentaren). 
Beginselennota inzake de volwasseneneducatie (met commentaren). 
Bulletins Volwassenen-Educatie, jaargang 5· 
Educatie en Welzijn, rapport-w R R hoofdstuk 5· 
Volwasseneneducatie, Harmonisatieraad WcIzijnsbeieid. 
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