
Levenslang leren  
maakt wendbaar

De kwaliteit van ons onderwijs daalt. 
Er is te weinig samenwerking tussen 
onze kennis- en onderwijsinstellin-
gen en ook de financiering van ons 
hoger onderwijs moet anders. Dit 
moet dringend aangepakt worden, 
zodat de aansluiting tussen on-
derwijs en arbeidsmarkt beter kan 
worden verzekerd. Werkplekleren, 
STEM, duaal leren, EVC,… vinden nog 
veel te weinig ingang. Vanuit Voka 
West-Vlaanderen zijn we dan ook blij 
die bekommernissen in het nieuwe 
Vlaamse regeerakkoord te lezen.
 
‘Leren’ gaat echter breder dan de 
onderwijscontext. ‘Leren’ voelt nog 
te vaak als een verplichting. In een 
kenniseconomie zoals de onze is 
levenslang leren nochtans essentieel 
om alle uitdagingen op onze arbeids-
markt aan te pakken. Levenslang 
leren maakt mensen wendbaar, en 
dat zullen we nodig hebben. Maar 
levenslang leren zit niet in het DNA 
van de Vlaming. Het blijft te veel dode 
letter, ook bij onze West-Vlaamse on-
dernemingen. Is het een onhaalbaar 
ideaal? Vanuit Voka West-Vlaanderen 
geloven wij van niet. Daarom zal er 
in 2020 elke maand een Voka-actua 
georganiseerd worden onder de noe-
mer ‘Opleiden kan je leren’. We zijn er 
immers van overtuigd dat we samen 
die omslag naar de toekomst kunnen 
maken! Een toekomst van sterke 
ondernemingen met werknemers die 
graag hun volledige leven bij blijven, 
daar gaan we voor.

en dat doembeeld opbergen, want het 
klopt niet. Weet je, de meest succesrij-
ke mensen in Nederland hebben nooit 
gestudeerd, en toch begeesteren ze een 
heel land. Denk maar aan media tycoon 
John De Mol.”
Pieter Sprangers: “Als STEM volwaardig 
wil zijn, moet het onderwijs zichzelf 
dringend heruitvinden. Er zijn real-life 
experiences nodig. Het onderwijs, scho-
len en leerkrachten, moeten veel wend-
baarder zijn. Wie zegt dat alles moet 
aangeleerd worden tussen de 4 muren 
van een klaslokaal en 50 minuten lang? 
Ik heb zelf een dochter die het STEM-on-
derwijs volgt in een school in Turnhout. 
Met die klas gaan ze ook de boer op waar 
ze geconfronteerd worden met de echte 
noden van een bedrijf. Zo moet het. Ove-
rigens is STEM ook maar een tussenstap 
naar STEAM en STREAM. Ik zou met 
name willen pleiten om er nog andere 
opleidingen aan toe te voegen, zoals ‘arts 
& design’ of ‘ratio & ethiek’.”

Moeten we meer of minder regels in 
het onderwijs hebben? Zijn de strikte 
regels een vloek voor de kwaliteit van 
ons onderwijs?
Marianne Zwagerman: “Laat dit klaar en 
duidelijk gezegd zijn: de macht moet 
terug aan de ambacht. Te veel regelge-
ving is niet bepaald geen zegen  voor het 
onderwijs. Te weinig wordt de vraag ge-
steld: ‘lossen de regels een probleem op?’ 
Te vaak is het antwoord: ‘neen’. Alleen 
durft niemand dat luidop te zeggen. Net 
dat moet veranderen. Soms pleit ik zelfs 

voor een beetje burgerlijke ongehoor-
zaamheid. Laat jonge mensen gewoon 
hun ding doen, gun ze die vrijheid. De 
Nederlandse winnaar van het laatste 
Songfestival heeft nooit gestudeerd, 
maar is ontzettend succesrijk omdat hij 
deed wat hij het liefste deed. Denk ook 
maar aan onze Formule 1-piloot Max 
Verstappen. Studeren was nooit zijn 
ding, hij wilde zijn droom en zijn passie 
kunnen waar maken.”
Pieter Sprangers: “In wezen worden er 
aan schoolgemeenschappen weinig re-
gels opgelegd, en maar goed ook. Ik pleit, 
ook in mijn boeken, voor een soort van 
Awe-education. Een onderwijs dat met 
andere woorden verbluft en uitblinkt 
inzake creativiteit. Het onderwijs geniet 
veel vrije ruimte, maar neemt ze die ook 
in?”

Moeten we 18-jarigen verplicht richting 
opleidingen sturen met een arbeids-
marktkrapte?
Pieter Sprangers: “Regels opleggen? Dat 
nooit toch. Dat gaat in tegen de keu-
zes die leerlingen vooral zélf moeten 
maken. Keuzes op basis van hun eigen 
competenties, eigen interesses of eigen 
motivatie. Zo help je een maatschappelijk 
probleem vooruit, en niet door dwingend 
opgelegde regels.”
Marianne Zwagerman: “Ach, al dat gezeur 
over arbeidskrapte. Het moet maar eens 
stoppen. Ik vind dat de bedrijven hier 
toch wel boter op het hoofd hebben. Het 
is aan de bedrijven zelf om jongeren te 
verleiden en te enthousiasmeren rich-
ting die jobs. Ze doen dat veel te weinig, 
terwijl het net hun plicht is. Krapte op de 

Waarom is duaal leren zo belangrijk? 
Marianne Zwagerman: “Duaal leren is 
gewoon een evidentie an sich. Ik ken niet 
één vak dat je kan leren uit de boekjes 
alleen. Duaal leren heeft een immens 
voordeel: door fouten te maken, leer je 
misschien nog het meest bij. Vergelijk 
het desnoods met auto leren rijden. Je 
behaalt je rijbewijs, maar ben je daarom 
een volleerd chauffeur? Neen toch. De 
praktijk is de allerbeste leerschool, al 
gebeurt dat dan met vallen en opstaan.”
Pieter Sprangers: “Ik geef een voorbeeld. 
In de middelbare school volgde ik de 
opleiding ‘Wetenschappelijke A’, maar ik 
heb toen nooit ofte nooit een labo of een 
bedrijf van binnen gezien. Als TEW-er 
leerde ik aan de unief ook nooit hoe een 
btw-aangifte in te vullen. Kan u zich dat 
voorstellen? Een bedrijf van binnen leren 
kennen, of praktijkervaring opdoen, is en 
blijft de beste leerschool.”

Waarom blijft STEM in het secundair 
onderwijs zo’n moeilijk verhaal?
Marianne Zwagerman: “Je kent toch die 
verhaaltjes van ouders die het haast niet 
over hun lippen krijgen: ‘mijn kind gaat 
naar het beroepsonderwijs’. Alsof dat 
kind gedoemd is om later in een klein 
huisje te wonen, met een laag loon en 
hooguit met een klein autootje. Laten 
we daar voor eens en voor mee stoppen 

Onderwijs en bedrijven

“Iedereen  
   Leonardo da Vinci”
De werelden van het onderwijs en van het ondernemen zijn enkel op het eerste zicht 
gescheiden biotopen. Bij nader inzien hebben ze elkaar meer dan ooit nodig om aan 
kruisbestuiving te doen. Maar welke wegen leiden hogerop en dienen het hogere doel? 
De Nederlandse experte Marianne Zwagerman en academicus-ondernemer Pieter 
Sprangers treden out-of-the-box en zetten nieuwe krijt- en krachtlijnen uit.  

“Je kan antropologie studeren, 
maar hoe waardevol is zo’n 
diploma als je de wijde wereld niet 
bent ingetrokken?”  
— Marianne Zwagerman
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doen op dergelijke krachten. In één van 
mijn boeken heb ik zelfs een heel radicaal 
voorstel gedaan: laat vijftigplussers 
verplicht een break van 3 jaar inlassen in 
hun loopbaan om terug op de schoolban-
ken te gaan zitten. Ze komen er gegaran-
deerd als herboren terug uit.”      
Marianne Zwagerman: “Ja zeker, het is 
nuttig. Ze moeten nog twintig jaar mee, 
zo simpel. Ze zijn cruciaal ook voor 
jongeren als ze hun ervaring weten door 
te geven.”

Welke rol kan en moeten bedrijven zélf 
opnemen in het opleidings-en compe-
tentiebeleid van hun werknemers?
Pieter Sprangers: “Bedrijven hebben daar-

arbeidsmarkt? Hoe kan dat eigenlijk? Als 
vrouwen me zeggen dat ze niet werken 
omdat hun man toch genoeg verdient, 
denk ik: ‘allez, doe toch iets, er is zoveel 
werk, er zijn zoveel boeiende beroepen 
die van u figuurlijk een rijker mens 
maken’.”   

Is duaal leren een goed instrument 
binnen universiteiten?
Marianne Zwagerman: “Het is een must. 
Je kan antropologie studeren, maar hoe 
waardevol is zo’n diploma als je de wijde 
wereld niet bent ingetrokken? Ik zie 
alvast een zeer positieve tendens in het 
onderwijs. Ik merk met name dat steeds 
meer ervaren 50-plussers kiezen voor 
een statuut als hybride docent: ze geven 
hun praktijkervaring door. Top.”

Zijn soft skills belangrijkere dan tech-
nische skills? En wat zijn die befaamde 
competenties van de toekomst?
Pieter Sprangers: “Ik verzet me tegen 
een hiërarchische opdeling tussen die 2 
categorieën. Alsof het ene minderwaar-
dig zou zijn ten opzichte van het andere. 
Dit gezegd zijnde denk ik dat er in deze 
eenentwintigste eeuw te weinig aan-
dacht wordt besteed aan het belang van 
soft skills, zoals empathie, spiritualisme, 
emotionaliteit, ethiek of creatief denken. 
Het zijn voor jongeren erg belangrijke 
zaken. Ik moet altijd denken aan de 
figuur van Leonardo da Vinci, die meer 
was dan een groot kunstenaar alleen. Hij 
was iemand met een grote nieuwsgierig-
heid en een brede visie op mens en we-
reld. Iemand die ook leerde om te gaan 
met tegenslagen, want ook dat maakt 
deel uit van het leven. Worden die zaken 
vandaag nog aangeleerd? Neen dus.”      

in een cruciale verantwoordelijkheid. 
En laat het meteen ook gezegd zijn: op 
dat vlak is er nog heel wat werk aan de 
winkel. Veel hr-directeuren van bedrij-
ven sturen hun mensen op verplichte 
bijscholing bij derden. ‘Mooi’, denk ik 
dan, ‘er is inderdaad nood aan curatoren 
of gidsen die de stroom aan informatie 
kunnen helpen kanaliseren’. Maar sturen 
bedrijven hun mensen ook niet op cursus 
omdat ze vinden dat ze zelf de nodige 
kennis niet of niet voldoende in huis heb-
ben? Dan zeg ik: zorg dat je die knowhow 
en expertise binnen brengt in je bedrijf, 
de return on investment zal onmetelijk 
groot zijn.” (Karel Cambien - Eigen foto’s 
en foto's Shutterstock)

Marianne Zwagerman: “Deze 2 begrippen 
zijn cruciaal en houden ook verband met 
elkaar: nieuwsgierigheid en leergierig-
heid. Iedereen moet die kwaliteiten in 
zich dragen, ook een CEO. Vandaag de 
dag is elk bedrijf op de een of andere 
manier digitaal geworden. Ik heb als 
adviseur raden van bestuur meege-
maakt waar CEO’s de basisprincipes van 
internet niet eens kennen. Dat kan me 
danig irriteren. Elkeen moet openstaan 
voor innovatie of vernieuwing en er met 
enthousiasme tegenaan kijken.”    

Wat is de grootste uitdaging inzake 
levenslang leren? Hoe motiveren we 
mensen om zich bij te scholen? 
Pieter Sprangers: “In mijn boeken be-
schrijf ik mijn persoonlijk Utopia. Dan 
mijmer ik als volgt: ‘wat als het onder-
wijs zo boeiend en zo verbluffend zou 
zijn, dat leerlingen er eeuwig willen mee 
doorgaan?’ Dat moet het streefdoel zijn. 
Onderwijs mag niet afschrikken en leer-
lingen zouden niet mogen afkicken, wat 
nu nog veel te veel het geval is. School-
moe is een term die niet zou mogen be-
staan. Als het onderwijs er zou in slagen 
om enkel aantrekkelijk te zijn, dan zou 
ook de weg naar permanent leren een 
natuurlijk proces, een evidentie zijn. We 
hebben geen nood aan pret- of showpe-
dagogie maar wél aan een onderwijs dat 
goesting bij leerlingen aanleert.”
Marianne Zwagerman: “Van bovenaf 
zaken opleggen, dat werkt niet. Ik geloof 
hooguit in een voorbeeldfunctie van 
overheden. Organisaties als Voka kunnen 
qua sensibilisering een veel grotere rol 
spelen. Maar finaal moeten bedrijven de 
grootste motoren zijn. Recent zat ik in 
een meeting met vertegenwoordigers 

van een stadsbestuur en bedrijfsleiders 
over innovatie. Daar leek het alsof alles 
in handen was van de overheid. Dat 
begrijp ik niet. Het is fijn als een stad 
of gemeente voor wat smeerolie (lees: 
subsidies) voor innovatie zorgt, maar 
het zijn toch de bedrijven die de grote 
trekkers moeten zijn.”

Is het nuttig om te investeren in oplei-
ding van 55-plussers?
Pieter Sprangers: “Ik vind dat een stuiten-
de vraag. Uiteraard moet de maatschap-
pij of een bedrijf investeren in 55-plus-
sers. In onze organisatie kwam laatst 
iemand solliciteren van 67 jaar, iemand 
met vrij veel ervaring en kennis, maar 
vooral ook iemand die nog veel goesting 
had om erin te vliegen. Leergierig tot en 
met dus. Een zaligheid én een meer-
waarde voor onze organisatie. Je kan het 
bedrijven — mits de berekening van kos-
ten en baten — alleen maar toewensen 
dat ze meer een beroep zouden kunnen 

“We hebben geen nood aan pret- of 
showpedagogie maar wél aan een 
onderwijs dat goesting bij leerlingen 
aanleert.” 
— Pieter Sprangers

“Vijftigplussers zijn cruciaal voor jongeren 
als ze hun ervaring weten door te geven.” 
— Marianne Zwagerman

Marianne Zwagerman 
behoort tot het krans-
je van gevierde master 
brains boven de Moerdijk. 
Ze noemt zichzelf het liefst een 
onafhankelijk innovatiestrateeg. In 
die rol wordt ze steevast opgevoerd 
bij politieke kabinetten en bij niet 
de minste CEO’s of hr-managers 
van grote bedrijven. Ze is ook een 
gefêteerd auteur van boeken waarin 
ze trends analyseert inzake innova-
tie en creatief denken. Met, zoals ze 
zelf zegt, altijd maar één bedoeling: 
mensen leren nadenken over zichzelf 
en hun organisaties, om zichzelf 
te overstijgen. “De ideale leider of 
CEO is hij of zij die zonder ego veel 
luisterbereidheid aan de dag legt aan 
constructief kritische stemmen in 
zij of haar omgeving”, zegt Marianne 
Zwagerman. “En ja, wat mij betreft 
mag binnen een organisatie de macht 
terug naar de ambacht.”

Pieter Sprangers staat 
borg voor een hoogst 
uitzonderlijke cumul: hij 
is academicus én onderne-
mer. Hij is enerzijds docent 
en wetenschappelijk onderzoeker 
met opdrachten aan de Universiteit 
Antwerpen, IADE Creative University 
en de Karel de Grote Hogeschool. 
Als ondernemer is hij actief bij het 
Turnhoutse consultancykantoor 
Domo de rofontiro, dat scholen en 
bedrijven begeleidt in hun mense-
lijke processen. Hij heeft naar eigen 
zeggen bijzondere aandacht voor de 
mens in een professionele organisatie 
en wordt gedreven door het leren van 
mensen en hun persoonlijke ontwik-
keling. “Creativiteit en innovatie-
kracht is in ieder van ons aanwezig, 
maar dat latente talent doen ontwa-
ken, zie ik als een grote uitdaging”, 
aldus Sprangers.              


