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Enquête Volwasseneneducatie

Opleiding en vorming van volwassenen wordt tegenwoordig als een belangrijke troef
beschouwd om economische groei en sociale (persoonlijke) ontwikkeling te bevorderen.
In beleidskringen is hierdoor de nood ontstaan om statistische gegevens te verzamelen
over de gevolgde opleidingen om zo de ontwikkeling van de bevolking (het opgebouwde
human-capital) op te volgen en de verworven kennis, vaardigheden en competenties te
meten. De omvang van de gevolgde vormingsactiviteiten wordt immers als een belangrijke
investering aanzien om door het beleid vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Het
aantal gevolgde vormingsactiviteiten moet daarom gemeten en gewaardeerd kunnen
worden waardoor een bijsturing en efficiënte afstemming van het beleid mogelijk wordt.
De Enquête Volwasseneneducatie heeft meer bepaald tot doel om de participatie
van de Belgische bevolking aan levenslang leren te meten. De bedoeling is om de
participatiegraden in allerlei opleidingsvormen te achterhalen: welke respondenten
welk type opleidingen volgen. In de enquête wordt een onderscheid gemaakt tussen
enerzijds formeel en niet-formeel onderwijs en anderzijds informeel leren. De Adult
Education Survey (in het Nederlands 'Enquête Volwasseneneducatie') is voor het
eerst in 2008 door de AD Statistiek - Statistics Belgium uitgevoerd. In 2011 volgde een
tweede editie. Ze heeft betrekking op alle soorten opleidingen en vormingsactiviteiten
van volwassenen. Deze enquête wordt in opdracht van Eurostat uitgevoerd. Het is de
bedoeling om informatie te verzamelen die in alle deelnemende landen vergelijkbaar is:
participatiegraden aan opleiding en vorming uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en type
opleiding, kenmerken van de gevolgde opleidingen enz.
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Trefwoorden -

Domein 2.1.02. Huishoudenquêtes

Statistische eenheid -
Titel

Fysieke personen

Statistische eenheid -
Omschrijving

Fysieke personen

Statistische populatie -
Titel

Respondenten tussen 25 en 64 jaar

Statistische populatie -
Omschrijving

Het betreft de bevolking in privéhuishoudens (uitgezonderd
dus collectieve huishoudens zoals bejaardentehuizen,
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Presentatie
gevangenissen, kazernes, kloosters, weeshuizen, ...), die op
het nationale grondgebied wonen en waarvan minstens 1 lid
dat aan bovenstaande leeftijdscriteria voldoet.

Geografisch bereik België

Sectoren -

Ander bereik Leeftijd<=64 ; Leeftijd>=25

Enquête huishoudens/
ondernemingen

Enquête bij huishoudens

Methode van data-
inzameling

Enquête-techniek uitgevoerd met behulp van een computer,
gebaseerd op het web-technologie, gebruik van elektronische
vragenlijsten onder de vorm van statische of dynamische
webpagina's, of op email-technologie. ; SAPQ (Self
Administered Paper Questionnaire)

Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

2007-2008

Institutioneel mandaat
Wettelijke referentie -

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid - Beleid -

Periodiciteit
Periodiciteit Vijfjaarlijks

Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsborging -

Kwaliteitsbeoordeling -

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Steekproeffout -

Niet-steekproeffout -
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Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid - In de
tijd

-

Vergelijkbaarheid -
Andere

-

Methodologie van de enquête
Steekproefbasis De enquête wordt uitgevoerd bij een steekproef van individuen

getrokken op basis van het Rijksregister. Het gaat om een
gestratificeerde steekproef met 18 categorieën (3 gewesten
x 2 geslachten x 3 leeftijdsklassen). In 2011 werd gebruik
gemaakt van de EAK steekproef van het 4de kwartaal 2011 en
het 1ste kwartaal 2012. De enquête van 2016 was terug een
steekproef op basis van het Rijksregister.

Steekproefplan -

Bijkomende informatie -

Grootte van de
steekproef

5.526 individuen

Toewijzing van de
steekproef

-

Steekproefalgoritme -

Schattingsmethode -

Methode van behandelen
van de niet-antwoorden

Uitputting

Opmerkingen
Opmerking betreffende proxy - Geen proxy's aanvaard: de enquête is strikt persoonlijk
en uitsluitend bestemd voor de persoon getrokken in de steekproef. Niemand mag in zijn/
haar plaats antwoorden.

Opmerking betreffende formele opleidingen - Formele opleidingen: dit zijn
georganiseerde en geplande opleidingen waarvan het diploma erkend is door een
Ministerie.

Opmerking betreffende niet-formele opleidingen - Niet-formele opleidingen: de diploma's
of getuigschriften van deze opleidingen zijn niet noodzakelijk erkend, maar ze worden wel
gewaardeerd door bv. de werkgever of een andere instelling.

Opmerking betreffende informeel leren - Informeel leren: leren door zelfstudie.
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