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Inleiding
Nederland heeft de ambitie uitgesproken om tot de mondiale top vijf van kenniseconomieën
te behoren. Hierbij past een flexibele arbeidsmarkt, die vraagt om werknemers die leren om
zich aan te passen aan nieuwe eisen die aan het werk worden gesteld. Werknemers moeten
gedurende hun werkende leven in staat zijn om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen,
om bij te blijven of om te kunnen her- of omscholen. Kortom, „een leven lang leren‟ als
noodzakelijke voorwaarde voor economische ontwikkeling.
Deelname aan een leven lang leren staat sinds de jaren ‟60 van de vorige eeuw in het
centrum van de (beleids)aandacht. In Europees verband worden vanaf 2000 ambitieuze
doelen gesteld om scholing van volwassenen te stimuleren. Toch blijft de deelname aan een
leven lang leren in de afgelopen jaren achter bij de verwachtingen. Het blijkt niet eenvoudig
werknemers te stimuleren om meer aan postinitiële scholing deel te nemen. In dit licht
worden ook de beleidsinspanningen van de overheid kritisch tegen het licht gehouden:
afspraken rond een leven lang leren worden niet altijd geconcretiseerd en blijken nog te
vaak beperkt tot goede voornemens.
In Nederland zien we dat de overheid de primaire verantwoordelijkheid voor een leven lang
leren bij de individuele burgers en de private sector legt. Zij zijn verantwoordelijk voor het
op peil houden van hun employability: kansen van werknemers op de arbeidsmarkt
behouden en vergroten door middel van het bijspijkeren van kennis en competenties. De
overheid speelt hierin met name een faciliterende en stimulerende rol.
Ondanks deze terughoudende opstelling begeven door de overheid gefinancierde
onderwijsinstellingen zich, ondersteund door de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB),
op de markt van een leven lang leren. Onder de noemer contractonderwijs (ongesubsidieerd
onderwijs op contractbasis; betaald door degene die erom vraagt) bieden zij cursussen en
opleidingen voor volwassenen aan. De publieke instellingen hebben twee redenen om
contractonderwijs aan te bieden. Enerzijds om omzet te genereren, anderzijds om als
instellingen contact te blijven houden met het werkveld. Dit leidt tot discussie over de rol
van de publieke onderwijssector in het krachtenveld van leven lang leren. Is het aanbieden
van postinitieel onderwijs door publieke onderwijsinstellingen concurrentievervalsing, of is
het een wenselijke kruisbestuiving tussen initieel en postinitieel onderwijs, en tussen
onderwijs en arbeidsmarkt?
Om deze discussie te voeden is inzicht nodig in de aard en omvang van dit
contractonderwijs. Wat is het (markt)aandeel van de publieke infrastructuur, welke
doelgroepen bedienen ze en wat is meerwaarde hiervan? Sluiten de scholingsvraag van
werkenden en het aanbod van publieke instellingen op elkaar aan?
In dit onderzoek brengen we zowel de vraag naar scholing van werknemers als het aanbod
van de publieke infrastructuur in beeld. In deze onderzoeksrapportage beschrijven we de
resultaten van het onderzoek naar vraag en aanbod. Daarnaast wordt een beknopte
publicatie uitgebracht met daarin de belangrijkste bevindingen met betrekking tot de
discussie over de rol van de publieke infrastructuur in de markt van postinitieel onderwijs.
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1

Achtergrond, doel en opzet van het onderzoek
In dit hoofdstuk beschrijven we de achtergronden, het doel, en de opzet van het onderzoek.
Tevens is een leeswijzer opgenomen.

1.1

Achtergrond van het onderzoek
Niet alleen jongeren volgen onderwijs, ook volwassenen ondernemen leeractiviteiten. Vaak
spreken we dan van „een „leven lang leren‟: alle leeractiviteiten die gedurende het leven
ontplooid worden om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, sociaal
en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren (Europese Commissie, 2001). Het leren dat
in dit kader plaatsvindt wordt postinitieel leren genoemd, en het onderwijs dat volwassenen
volgen bij onderwijsinstellingen, commerciële bedrijven of de werkgever postinitieel
onderwijs. Het kan gaan om een deeltijdopleiding van meerdere jaren, maar ook om een
cursus van een dagdeel.
De in 2000 gesloten Lissabon-akkoorden hebben postinitieel onderwijs de afgelopen jaren
prominent op de Europese (beleids)kaart gezet. Er werd onder andere afgesproken dat de
lidstaten zouden trachten de deelname van volwassenen aan leeractiviteiten te vergroten.
De EU-benchmark die toen vastgesteld werd, luidde als volgt: “In 2010 moet 12,5% van de

25-64-jarigen in de EU in de laatste vier weken voor de afname van de benchmark
deelnemen aan leeractiviteiten” (Europese Commissie, 2002). Nederland heeft zichzelf meer
ambitieuze doelstellingen opgelegd. In het Actieplan EU-benchmarks Onderwijs uit 2004
werd het streven geformuleerd om de twee best presterende landen in de EU te benaderen.
Om aan de Nederlandse ambitie te voldoen zal in 2010 ten minste 20% van de 25-64jarigen in de laatste vier weken voor de benchmark moeten deelnemen aan onderwijs- en
trainingsactiviteiten (Min. OCW, 2004a).
Het ministerie van OCW heeft inmiddels diverse impulsen gegeven om een leven lang leren
te stimuleren. In verschillende beleidsdocumenten is ruimschoots aandacht voor dit thema.
Te noemen valt het Plan van Aanpak 2008-2011 van de projectdirectie Leren en Werken
(2007) en het advies van de Denktank Leren en Werken Tijd voor ontwikkeling (2009).
Daarnaast zijn, als gevolg van de recente economische neergang, diverse maatregelen
genomen om scholing van werknemers en werklozen te bevorderen. Arbeidsmobiliteit en de
daarvoor noodzakelijke scholing worden gezien als antwoord op de crisis.
Ecbo en haar voorgangers hebben in het verleden diverse onderzoeken uitgevoerd om
inzicht te krijgen in de stand van zaken rond het postinitieel onderwijs in Nederland. Zo is
meerdere malen de monitor postinitieel afgenomen: een onderzoek dat een overzicht geeft
van de deelname van volwassen werkenden aan postinitieel onderwijs. Daarnaast is
tweemaal onderzoek uitgevoerd naar de positie van publieke infrastructuur (roc‟s, aoc‟s,
vakscholen en hbo‟s) in de markt van postinitieel onderwijs.
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1.2

Doel en vraagstellingen
Dit onderzoek bouwt voor op eerdere onderzoeken van ecbo: de monitor postinitieel van
1994, 1999, 2000 en 2005 en de onderzoeken naar de positie van roc‟s in de markt van
postinitieel onderwijs van 2001 en 2004. Voorgaande onderzoeken hadden primair als
doelstelling om de stand van zaken op te maken. Voorliggend onderzoek zal deze traditie
voortzetten zodat trendanalyses mogelijk zijn.
De focus van de monitoren ligt ditmaal echter niet uitsluitend bij trendanalyse. Door beide
onderzoeken te combineren geeft dit onderzoek inzicht in zowel de vraag- als de
aanbodzijde (deelnemers- en institutioneel perspectief). Het onderzoek naar de positie van
mbo-instellingen is uitgebreid met een onderzoek onder hbo-instellingen. Zo is een breed
overzicht van postinitieel onderwijs door publieke instellingen in Nederland tot stand
gekomen.
De bevindingen maken het mogelijk om in discussie te gaan over de deelname aan
postinitieel onderwijs in het algemeen, en de rol van de publieke infrastructuur als aanbieder
in het bijzonder.
De vraagstelling van het onderzoek is als volgt:
1 Waaruit bestaat de scholingsvraag van deelnemers en hoe zien de leerinspanningen van
volwassenen er in 2010 uit (in vergelijking met eerdere metingen)?
2 Welke keuzeprocessen spelen een rol op het niveau van de deelnemers aan postinitieel
leren?
3 In welke mate worden scholingsactiviteiten voor volwassenen ontplooid door publieke
mbo- en hbo-instellingen en hoe succesvol zijn ze daarin (in vergelijking met eerdere
metingen)?
4 In hoeverre voldoet het aanbod van de publieke mbo- en hbo-instellingen aan de vraag
van de deelnemers?
5 Wat is de betekenis van de gevonden resultaten voor de publieke infrastructuur van het
postinitieel onderwijs?
De vragen 1 tot en met 3 maken de stand van zaken op. De vragen 4 en 5 geven betekenis
aan de gevonden resultaten en brengen mogelijkheden voor de toekomst in beeld.

1.3

Onderzoeksopzet
De basis van het onderzoek bestaat uit twee vragenlijsten:
de monitor postinitieel;
de monitor publieke infrastructuur.
De monitor postinitieel
Deze monitor brengt de vraag naar postinitieel onderwijs in beeld onder werkenden in de
leeftijd van 16 tot en met 65 jaar. De vragenlijst is grotendeels gelijk aan de vragenlijst van
de monitor postinitieel zoals deze twee maal eerder is afgenomen en waarover is
gerapporteerd in 2002 en 2005. We kunnen echter spreken van vijf metingen: 1994, 1999,
2000, 2005 en 2010. De eerste keer is de monitor niet als zodanig afgenomen, maar zijn
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een aantal vragen over postinitieel onderwijs meegenomen in het IALS-onderzoek
(International Adult Literacy Survey).
De afname in 2010 wijkt in een aantal opzichten af van eerdere afnamen. De vragenlijst is
aangevuld met een aantal vragen om inzicht te krijgen in het deelnemersperspectief, waarbij
de ervaringen en keuzeprocessen van potentiële deelnemers aan postinitiële
scholing/onderwijs een belangrijk onderdeel vormen. Om de lengte van de vragenlijst te
beperken zijn geen vragen opgenomen over informele educatie (min of meer spontane
leeractiviteiten in contexten die niet rond leren zijn ingericht). Het postinitieel onderwijs
waarnaar in de vragenlijst is gevraagd, is nadrukkelijk beperkt tot onderwijs ten dienste van
huidig of toekomstig werk. Opleidingen uit interesse of voor een hobby zijn niet
meegenomen in het onderzoek. In bijlage 1 is de vragenlijst opgenomen zoals deze in 2010
is afgenomen.
De vragenlijst is in juli 2010 door TNS-NIPO afgenomen bij een panel van mensen tussen de
16 en 65 jaar die betaald werk verrichten. In totaal hebben 3.061 respondenten de monitor
ingevuld. De gegevens zijn vervolgens gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding,
gezinsgrootte, regio en het soort dienstverband, zodat de steekproef representatief is voor
de werkende Nederlander. De resultaten hebben betrekking op deelname aan scholing in de
12 maanden tussen juni 2009 en mei 2010, tenzij anders vermeld.
De monitor publieke infrastructuur
Deze monitor brengt het aanbod van contractonderwijs door publieke mbo- en hboinstellingen in beeld. De vragenlijst is grotendeels gelijk aan de vragenlijst van de afname in
2004 en ingekort ten opzichte van de afname in 2001. Van de vragenlijst is een tweede
versie opgesteld, geschikt voor hbo-instellingen. De beide versies van de vragenlijst zijn
opgenomen in bijlage 2.
Alle hoofden van contractafdelingen (contractmanagers) in zowel het mbo als het hbo zijn
telefonisch benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. De vragenlijsten zijn in mei en
juni 2010 via internet uitgezet. Niet in alle gevallen kon worden volstaan met het bevragen
van één persoon. Voor vier mbo-instellingen geldt dat meer dan één persoon aan het
onderzoek heeft deelgenomen. Van de mbo-instellingen hebben 56 respondenten toegezegd
om aan het onderzoek mee toe doen. Uiteindelijk zijn er door 45 respondenten vragenlijsten
ingevuld. Zij vertegenwoordigen 36 van de in totaal 70 mbo-instellingen in Nederland. Dit is
een responspercentage van 51% op het totaal aantal mbo-instellingen. Van de hboinstellingen hebben 42 respondenten toegezegd om mee te werken aan het onderzoek.
Uiteindelijk zijn 32 vragenlijsten ingevuld. Zij vertegenwoordigen 21 van de 41 instellingen.
Dit is eveneens een responspercentage van 51% op het totaal aantal hbo-instellingen.
Verwerking
De beide vragenlijsten zijn geanalyseerd met behulp van SPSS. De gevonden resultaten zijn
afgezet tegen de resultaten van de eerdere afnamen en tegen in andere onderzoeken
gevonden resultaten. Daarnaast hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met
contractmanagers van roc‟s waarin is gediscussieerd over de toekomst van het
contractonderwijs in het mbo.
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1.4

Leeswijzer
In dit hoofdstuk is de aanleiding tot, en de opzet van het onderzoek geschetst. Hoofdstuk 2
gaat in op de context van het postinitieel onderwijs. We schetsen het internationale en
Nederlandse beleid op het terrein van een leven lang leren en gaan in op de discussie rond
het aanbieden van postinitieel onderwijs door publieke instellingen. De hoofdstukken 3 en 4
geven de resultaten van het onderzoek weer. In hoofdstuk 3 komen de resultaten van het
onderzoek naar de vraag naar postinitieel onderwijs (de monitor postinitieel) aan bod, en in
hoofdstuk 4 de resultaten van het onderzoek naar het aanbod van publieke mbo- en hboinstellingen. In hoofdstuk 5 beantwoorden we de onderzoeksvragen, waarbij direct het
verband wordt gelegd tussen de bevindingen zoals die in de hoofdstukken 3 en 4 staan
beschreven. De vragenlijsten en de tabellen met overzichten van de resultaten worden in
hoofdstuk 5 gepresenteerd.
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2

De context van postinitieel leren
In dit hoofdstuk schetsen we de context van het postinitieel leren: allereerst het
internationale beleid op het gebied van postinitieel leren en vervolgens het Nederlandse
beleid. Rond het postinitieel onderwijs zijn diverse discussies gaande. In de derde paragraaf
beschrijven we de voor deze rapportage relevante discussie, namelijk die over de rol van de
publieke infrastructuur in de markt van postinitieel onderwijs.

2.1

Het internationale beleid
Postinitieel onderwijs staat al geruime tijd op de (beleids)agenda. Niet alleen in Nederland,
maar ook in internationaal verband. Aanvankelijk had het met name een emancipatorisch
karakter, met als doel volwaardige deelname aan het maatschappelijke en werkende leven
voor alle burgers te bevorderen. Hoewel het emancipatorische karakter nooit is verdwenen,
is het accent inmiddels meer richting een economische invalshoek verschoven. Het gaat dan
om de inzetbaarheid van werknemers in het licht van de hogere eisen die door het werk aan
competenties gesteld worden en om het tegengaan van competentieveroudering. Recenter
kan daar de sociaal integratieve invalshoek aan worden toegevoegd. Postinitieel onderwijs
wordt dan ingezet voor persoonlijke ontwikkeling en het bevorderen van actief burgerschap
en het bijdragen aan welzijn en sociale cohesie (Onderwijsraad 2003; Doets, Van Esch &
Westerhuis, 2008). Een leven lang leren omvat daarmee een voorwaardelijk proces voor
participatie, een reactief proces om ontwikkelingen bij te houden en een proactief proces om
veranderingen en innovaties te initiëren (Aspin, 2001). Daarmee is een leven lang leren voor
volwassenen zowel een plicht als een recht (Biesta, 2006).
Op dit moment wordt bij postinitieel leren vooral verwezen naar de in 2000 vastgestelde
Lissabon-doelstellingen. In 2000 was het EU-gemiddelde van 25-64-jarigen dat in de laatste
4 weken voorafgaande aan de benchmark heeft deelgenomen aan onderwijs- en
trainingsactiviteiten 8,5%. In de Lissabon-akkoorden is opgenomen dat in 2010 dit
percentage op 12,5% moet liggen. De lidstaten mogen zelf bepalen wat hun bijdrage
hieraan zal zijn (Europese Commissie, 2009).
Het is lastig gebleken om de deelname aan een leven lang leren tussen verschillende landen
te vergelijken. In Scandinavische landen bijvoorbeeld vormt postinitieel onderwijs een
aanvulling op volwaardig initieel beroepsonderwijs, in Engeland daarentegen vervult
postinitieel onderwijs met name een belangrijke rol als „reparatieonderwijs‟: initieel
beroepsonderwijs neemt hier een veel kleinere plaats in het onderwijsstelsel in (voor een
beeld van de diversiteit, zie bijvoorbeeld NIACE, 2006; Research voor Beleid, 2008).
Bovendien verschilt de precieze invulling van wat tot postinitieel onderwijs wordt gerekend
tussen de landen. Volgens onderzoek van de Europese Commissie hebben slechts zes
lidstaten de afgesproken benchmark behaald. Gemiddeld neemt in Europa 10% van de
volwassenen in een periode van 4 weken deel aan een leven lang leren (Europese
Commissie, 2009). In tabel 2.1 staan de deelnamepercentages van de twee hoogst
scorende landen, de twee laagste scorende landen en enkele buurlanden van Nederland1.
1

In deze tabel staan gegevens over scholingsdeelname vermeld van alle volwassenen in de leeftijd van 25 tot 65
jaar, en niet, zoals elders in dit rapport, van 15 tot 65-jarigen die behoren tot de werkende beroepsbevolking.
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Tabel 2.1 Deelname aan postinitieel onderwijs van 25-65-jarigen in de laatste 4 weken

EU-27

NED

ZWE

DEN

VK

DUI

FRA

BEL

ROM

BUL

2000

7,1

15,5

21,6

19,4

20,5

5,2

2,8

6,2

1,3

1,3

2008

9,5

17,0

32,4

30,2

19,9

7,9

7,3

6,8

1,5

1,4

Bron: Europese Commissie, 2009.

Hoewel de doelstelling voor 2010 niet is gehaald, hebben de lidstaten inmiddels een hogere
ambitie uitgesproken voor 2020. De nieuwe doelstelling ligt op 15% deelname aan een leven
lang leren (Europese Commissie, 2010). Zoals zichtbaar in de tabel is het
deelnamepercentage in Nederland reeds hoger dan het nieuwe streefpercentage.

2.2

Het Nederlandse beleid
Niet alle groepen in Nederland nemen even vaak deel aan postinitieel leren. Uit alle
onderzoeken naar postinitiële leeractiviteiten van de Nederlandse bevolking komt naar voren
dat bepaalde groepen achterblijven in de deelname aan postinitiële activiteiten (zie
bijvoorbeeld Claessens & Nieuweboer, 2005; Min. SZW, 2002; Fouarge, Schils & Grip, 2010).
In de publicatie Verkenning levensloop van het ministerie van SZW (2002) wordt het
dominante profiel van de deelnemer aan beroepsgerichte opleidingen beschreven: de
autochtone, hoog opgeleide man in de leeftijdscategorie 25-44 jaar met een hogere
(voltijds) functie in een groot bedrijf.
Om de deelname aan postinitieel onderwijs onder alle Nederlanders te vergroten werd in
1998 het eerste Nationaal actieprogramma Leven Lang Leren opgesteld. Hierin werd gesteld
dat, hoewel het goed gaat met de Nederlandse economie, de wortels van het succes niet
diep genoeg zitten. In een snel veranderende wereld is het van belang om vooruit te kijken
om welvarend te blijven. Daartoe moeten mensen zich blijven ontwikkelen. Dus staat
Nederland voor de uitdaging een grotere arbeidsparticipatie en een hogere
arbeidsproductiviteitsgroei te realiseren (Min. OCW, 1998).
Latere publicaties bevestigen de in het nationale actieplan ingezette lijn. Zo stelt de SociaalEconomische Raad (SER) in 2002: “Een structureel hogere groei van arbeidsproductiviteit en

een verhoging van de arbeidsdeelname zijn onmisbaar, zeker tegen de achtergrond van de
vergrijzing en ontgroening van de samenleving. Blijvende aandacht voor onderwijs en
scholing zal een krachtige bijdrage moeten leveren aan de realisering van een krachtige
kenniseconomie.” (SER, 2002a) De Onderwijsraad voegt daar in 2003 aan toe dat “naast de
economische functie van een leven lang leren er ook sociaal-maatschappelijke doelen aan
zijn verbonden. Onderwijs brengt ook positieve opbrengsten op het vlak van gezondheid,
welzijn, veiligheid en sociale cohesie.”
Er volgen meer actieplannen. In het actieplan Leven Lang Leren van 2004 wordt gesteld dat
de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid heeft voor initieel onderwijs en het leren
van werklozen, terwijl alles wat volgt op het initieel onderwijs de verantwoordelijkheid is van
de sociale partners (Min. OCW, EZ e.a., 2004). Niettemin is voor de overheid wel een rol
weggelegd met betrekking tot een leven lang leren, namelijk het nemen van maatregelen
Daarnaast betreft de tabel deelname in de laatste 4 weken, en niet in de laatste 12 maanden zoals elders in het
rapport. Tot slot verschilt de definitie van scholing. In het rapport beperken we ons tot scholing ten dienste van het
werk, terwijl in deze tabel ook scholing voor bijvoorbeeld een hobby wordt meegeteld.
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om leren te stimuleren, het geven van voorlichting, het bewustmaken van mensen van de
eigen verantwoordelijkheid in een leven lang leren en het instellen van fiscale faciliteiten
voor scholing. Met betrekking tot leven lang leren heeft de overheid dus vooral een
voorwaardenscheppende rol.
Het meest recente actieplan dateert van 2008 en is een initiatief van de Raad voor Werk en
Inkomen en het Nationaal Initiatief „Lang Leve Leren‟. In dit plan wordt de route naar een
volwaardige en zelfstandige „tweede leerweg‟ geschetst. Volwassenen kunnen in die tweede
leerweg de keuzes maken die bij hen passen: van leren op de werkplek tot het behalen van
formele diploma‟s. Om die tweede leerweg tot stand te brengen zijn open netwerken nodig
waarin publieke en private aanbieders hun opleidingsaanbod op elkaar afstemmen en elkaar
aanvullen. Wederom is een rol weggelegd voor de overheid: de initiatiefnemers hopen op
fiscale maatregelen voor een leven lang leren, financiële steun voor netwerkvorming en één
beleid voor vraaggestuurd beroeps- en hoger onderwijs door zowel publieke als private
aanbieders (RWI, 2008).
Hoewel een deel van de voornemens uit het laatste actieplan inmiddels is geconcretiseerd,
moet worden vastgesteld dat het op het terrein van een leven lang leren niet altijd lukt om
afspraken praktisch in te vullen en na te komen, en om doelstellingen te halen. In een
analyse van de SER (2002b) wordt geconcludeerd dat de beleidsinspanning voor een leven
lang leren onvoldoende is, te weinig effect heeft en te veel in goede voornemens blijft
steken. Knelpunten in de deelname, in het beleidsinstrumentarium, in de kwaliteit van het
aanbod en in de sturing, verantwoordelijkheidsverdeling en bekostiging wijzen hierop. De
SER ziet als voornaamste knelpunt dat de deelname aan scholingsactiviteiten achterblijft bij
bepaalde risicogroepen, zoals ouderen en laagopgeleiden. Daarnaast constateert zij dat er
voor het individu te weinig prikkels zijn om meer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn
eigen employability. De overheid en met haar een aantal andere instanties zijn inmiddels wel
doordrongen van het belang van een leven lang leren, maar op individueel niveau is dat
besef nog lang niet doorgedrongen. De Commissie Arbeidsvraagstukken van de SER stelt:
“Blijkbaar is het voor het individu nog niet zonneklaar dat hij zijn leven lang moet blijven

leren. Dit betekent dat instrumenten moeten worden ontwikkeld die de motivatie van
individuen aanwakkeren om aan scholing deel te nemen.” (SER, 2002b)
Recent zijn een aantal documenten verschenen die de verdere koers van een leven lang
leren mede bepalen. In 2009 kwam de Onderwijsraad met een advies over middelbaar en
hoger onderwijs voor volwassenen. De Onderwijsraad stelt dat er vier functies van scholing
zijn:
1 reparatie: geen opleiding op jonge leeftijd gehad en nu inhalen;
2 wisseling in loopbaan: opleiding om de switch te kunnen maken;
3 bij de tijd blijven: op peil houden van kennis en vaardigheden om arbeidsmarktpositie op
peil te houden;
4 sociaalculturele en persoonlijke functie: in algemene zin blijven ontwikkelen.
De Onderwijsraad signaleert echter dat een systematisch aanbod ontbreekt. De raad wil
graag dat het aanbod een transparant, samenhangend en evenwichtig geheel is, met een
Europese benchmark (EKK), optellen van kwalificaties en EVC, verdere openstelling van
examinering, open leermiddelen en meer financiële prikkels. Dit zou bereikt kunnen worden
door via een aanbesteding een beperkt aantal publieke of private instellingen een uitgebreid
aanbod voor volwassen te laten ontwikkelen.
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In zijn reactie geeft het kabinet aan dat het de mening van de Onderwijsraad deelt dat
zowel private als publieke partijen een rol hebben in een leven lang leren. Het waarschuwt
wel dat publiek onderwijs aan volwassenen niet ten koste mag gaan van initieel onderwijs.
Het kabinet neemt verder het idee over om instellingen de keuze te laten of ze zich op
onderwijs voor volwassenen willen richten (TK, 2009a).
Eveneens in 2009 komt de denktank Leren en Werken met zijn advies Tijd voor ontwikkeling
over het stimuleren van een leven lang leren in Nederland. De denktank geeft een viertal
adviezen:
1 Leren tijdens de arbeidsrelatie moet gestimuleerd worden, onder andere door
leerwerkcontracten voor alle werknemers en loopbaanwinkels. Maar al in het initieel
onderwijs moeten deelnemers een lerende houding meekrijgen.
2 Het invoeren van opleidingscheques. In eerste instantie voor kwetsbare groepen, later
voor alle werknemers.
3 De leercultuur moet gestimuleerd worden door sociale partners en O&O-fondsen. Het
gaat daarbij om zowel formeel, als non-formeel als informeel leren, waarbij de focus
voorlopig moet liggen op het mkb.
4 Scholing bij re-integratie. Gemeenten zouden zich niet uitsluitend moeten richten op
snelle re-integratie, maar werklozen moeten verplichten zicht te scholen en tegelijkertijd
te blijven solliciteren.
In zijn reactie geeft het kabinet aan dat het de visie deelt dat leren onderdeel moet zijn van
het werk en dat de werkplek een leerwerkplek moet worden. Maar het kabinet noemt
scholing geen doel op zich, maar een middel om duurzame inzetbaarheid en productiviteit
van mensen te vergroten. Daarom moet het grotendeels worden overgelaten aan
werknemers, werkgevers en sociale partners, en moet de rol van de overheid beperkter
blijven dan de denktank voorstelt. Naar aanleiding van het advies komt het kabinet met een
wetsvoorstel voor een wederzijdse scholingsverplichting, een onderzoek naar de
opleidingscheque, meer leerwerkloketten op de werkpleinen van het UWV en een nog nader
uit te werken stimuleringsregeling ter ondersteuning van organisaties die zich willen
omvormen tot lerende organisaties (TK, 2009b).

2.3

Publiek of privaat aanbod
Rond het postinitiële onderwijs in de publieke infrastructuur zijn diverse discussies gaande.
Bijvoorbeeld of de markt voor postinitieel onderwijs goed werkt of dat overheidsingrijpen
noodzakelijk is, hoe je werknemers kunt bewegen om een leven lang te gaan leren en hoe
effectief postinitieel leren eigenlijk is. Voor dit onderzoek is vooral de discussie relevant wat
de rol van de publieke instellingen is op de markt voor postinitieel onderwijs. Is het
aanbieden van postinitieel onderwijs door publieke instellingen concurrentievervalsing, of is
het noodzakelijk voor kruisbestuiving tussen initieel en postinitieel onderwijs, en tussen
onderwijs en arbeidsmarkt? Draagt het publiek aanbieden van postinitieel onderwijs bij aan
het oplossen van marktimperfecties? Hieronder werken we de context en de argumenten in
deze discussie verder uit.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw groeide het besef van de waarde van onderwijs voor
economische ontwikkeling. De SER adviseerde daarom in 1987 om onderwijsinstellingen,
naast de reguliere onderwijstaak, ook een rol te geven in her-, bij- en omscholingen door
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het aanbieden van contractonderwijs: werkzaamheden van bekostigde onderwijsinstellingen
voor eigen rekening ten behoeve van derden2 (SER, 1987). Hiervoor werden twee
argumenten aangedragen:
1 een doelmatige benutting van overheidsmiddelen zodat de huidige
onderwijsinfrastructuur beter benut wordt;
2 een positief effect voor het reguliere onderwijs, zodat het regulier onderwijs sterker
gericht wordt op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
De SER maakt in zijn voorstel onderscheid tussen een variant waarin contractonderwijs
wordt georganiseerd binnen de rechtsvorm van de onderwijsinstelling (intern), en een
variant waarin contractactiviteiten in een afzonderlijke rechtsvorm worden verricht, in
samenwerking met de school (extern). Daarbij denkt de SER aan een stichting. De SER
verwacht dat de meeste instellingen een voorkeur hebben voor de externe variant.
In 1989 volgt de Wetswijziging contractactiviteiten (Staatsblad 1989, nr. 297). De
wetswijziging geeft de scholen beleidsruimte om contractactiviteiten ook via de interne
variant aan te bieden, hetgeen tot dat moment niet mogelijk was. Men verwachtte zo de
kruisbestuiving tussen regulier en contractonderwijs te vergroten en de instellingen meer
grip te geven op hun contractactiviteiten (TK, 1988; Kayser, 1999). Het vertrouwen in de
kruisbestuiving was groot, gezien de verwachtingen zoals beschreven in de Memorie van
toelichting:
vergroting en verbreding van de markt;
betere benutting van de bestaande infrastructuur;
actualisering van de kwalificaties van docenten;
vernieuwing in het curriculum van het reguliere onderwijs;
verbetering in de aansluiting tussen vragen uit het veld en het regulier onderwijs;
vermindering van het in neven- of afzonderlijke stichtingen georganiseerde
contractonderwijs.
In de jaren negentig heeft het middelbaar beroepsonderwijs zijn huidige organisatievorm
gekregen met roc‟s, aoc‟s en vakscholen. De meeste onderwijsinstellingen waren voor de
roc-vorming al actief op het gebied van contractonderwijs vanwege toenemende scholingsen kwalificatiebehoeften en de teruglopende financiering van de overheid (Kayser, 1999). Dit
gebeurde vaak „low-profile‟: zonder duidelijke doelen (Vrancken, 1994). Ondanks de
wetswijziging van 1989 die het intern organiseren van contractactiviteiten mogelijk maakt,
kozen de meeste roc‟s voor een afzonderlijk rechtspersoon (De Bruin, Dronkers e.a., 1993).
Honingh en Hooge (2002) concluderen daarom dat het hoofddoel van de Wetswijziging
contractactiviteiten niet is bereikt.
De geconstateerde praktijk van extern organiseren in plaats van ook binnen een organisatie
inzetten op kruisbestuiving is beter te begrijpen aan de hand van een advies dat in 1997 is
uitgebracht door de werkgroep Markt en Overheid. Hierin wordt gepleit voor een strikte
scheiding tussen organisaties met publieke en private taken, om zo concurrentievervalsing
tegen te gaan. Het vertrouwen in de kruisbestuiving is in de jaren negentig dus afgenomen.
De discussie over het al dan niet verzorgen van contractonderwijs door publieke instellingen
is nog steeds actueel, zoals blijkt uit een aantal discussies en publicaties, die hieronder kort
2

De (onbekostigde) werkzaamheden moeten wel verband houden met werkzaamheden waarvoor bekostiging geldt.
Tevens mogen contractactiviteiten niet schadelijk zijn voor de bekostigde activiteiten. Tot slot geldt de beperking
dat niet meer dan de helft van de personeelskosten mag worden bekostigd door een niet-publieke bron (WEB,
artikel 1.7.7., 1995).
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worden samengevat. Gestart wordt met argumenten die spelen rond kruisbestuiving,
vervolgens wordt ingegaan op concurrentievervalsing en tot slot komen de argumenten rond
marktimperfectie aan bod.
Voorstanders van het verzorgen van contractonderwijs door publieke instellingen wijzen
vaak op het belang van kruisbestuiving tussen initieel en postinitieel onderwijs. Postinitiële
activiteiten zouden “een bijdrage kunnen leveren aan de verhoging van de kwaliteit van het
onderwijs, of aan de doelmatigheid of toegankelijkheid van het onderwijs” (Min. OCW,
2004b). De mbo-instellingen houden zo voeling met de actuele ontwikkelingen binnen het
werkveld (Schuit, Hövels & Kennis, 2009).
Het is echter de vraag of die kruisbestuiving daadwerkelijk plaatsvindt. Honingh en Hooge
presenteren in 2002 gegevens waaruit blijkt dat de kruisbestuiving (nog) niet tot stand is
gekomen zoals beoogd. Dit is bijvoorbeeld af te leiden uit het grote aandeel roc‟s dat in
2002 het contractonderwijs extern organiseert; externe organisatie bemoeilijkt
kruisbestuiving. Daarnaast heeft in 2002 slechts een klein deel van de contractmanagers een
uitgesproken voorkeur voor reguliere roc-docenten boven externe docenten voor het
verzorgen van de contractactiviteiten. Het „actualiseren van de kwalificaties van docenten‟ en
wellicht indirect „het curriculum van het reguliere onderwijs vernieuwen‟ krijgt dus niet op
alle roc‟s een kans. Tot slot verwachtte men na de wetswijziging „vergroting en verbreding
van de markt‟. Hiervan is in 2002 echter (nog) geen sprake: het aandeel van de bveinstellingen in de totale postinitiële scholingsmarkt schommelt rond de 4% (Honingh &
Hooge, 2002). Compas (2009) stelt: “de focus op concurrentievervalsing door het gebruik

van publieke middelen voor private activiteiten heeft ertoe geleid dat er een sterke
organisatorische scheiding tussen contractonderwijs en regulier onderwijs heeft
plaatsgevonden. (…) Daarmee heeft contractonderwijs ook de potentie verloren om
responsiviteit en innovatieve kracht van het reguliere onderwijs te vergroten.”
Anderzijds zijn er ook signalen dat postinitieel (contract)onderwijs en initieel onderwijs zich
nauwelijks meer laten scheiden in de publieke instellingen. Als gevolg van het voornemen in
het regeerakkoord van het kabinet Rutte om de bekostiging van onderwijs aan deelnemers
ouder dan 30 jaar af te schaffen, is de discussie rond het aanbieden van regulier onderwijs
aan volwassenen weer opgelaaid. Uit onderzoek blijkt dat het aandeel volwassenen in het
regulier onderwijs aanzienlijk is (Eimers, Keppels & Jager, 2010). Tegenwoordig vormen
volwassenen bijna de helft van de deelnemers aan de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en
het aandeel volwassen deelnemers stijgt. De helft van hen is bovendien 35-plusser. Naast
deelname aan de bbl staan er ook volwassen deelnemers ingeschreven bij vol- en deeltijd
bol-opleidingen en als examendeelnemer. Het voornemen om de 30-plus-bekostiging af te
schaffen, is inmiddels ingetrokken door het kabinet. Wel wordt de financiering voor deze
doelgroep beperkt tot 2 jaar, en wordt van werkgever en werknemer een grotere financiële
bijdrage gevraagd. De discussie over wie de verantwoordelijkheid draagt voor scholing van
volwassenen en over de grenzen aan de verantwoordelijkheid van publiek bekostigde
instellingen is hierdoor weer op scherp gezet.
Ook Tieben (2008) constateert dat de grens tussen postinitieel en initieel onderwijs steeds
verder vervaagt. De gevolgen van deze deelname van volwassenen aan initieel onderwijs
zijn nog niet goed in beeld gebracht. Betekent dit bijvoorbeeld dat de gehoopte
kruisbestuiving toch al meer plaatsvindt en dat postinitieel onderwijs en initieel onderwijs
van elkaar profiteren? Of is het meer een financierings- dan een onderwijskwestie?
Tot slot zou het postinitieel onderwijs niet alleen voor kruisbestuiving kunnen zorgen, maar
ook juist ten koste kunnen gaan van het initieel onderwijs. De hoge eisen die de markt van
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contractonderwijs stelt, zouden tot gevolg kunnen hebben dat de beste docenten moeten
worden vrijgemaakt voor het postinitieel onderwijs, en dus niet meer beschikbaar zijn voor
het reguliere onderwijs. Dit is wettelijk ondervangen. In de wet staat nadrukkelijk
beschreven dat contractonderwijs nooit ten koste van het initiële onderwijs mag gaan.
Mbo-instellingen kunnen pas energie in contractonderwijs steken als zij hun initiële
wettelijke taken goed op orde hebben (zie bijvoorbeeld Schuit, Hövels & Kennis, 2009).
Tegenstanders van het aanbieden van postinitieel onderwijs door publieke aanbieders wijzen
op concurrentievervalsing tussen publieke en private aanbieders. Allereerst omdat mboinstellingen door hun contacten met het regionale bedrijfsleven op de markt een strategisch
voordeel hebben (Schuit, Hövels & Kennis, 2009). Daarnaast is het op grond van de huidige
wetgeving toegestaan dat bekostigde instellingen investeren in postinitieel onderwijs. Ook is
sprake van kruissubsidiëring waarbij kosten voor het aanbieden van postinitieel onderwijs
niet, of niet volledig, worden doorberekend. Door de schaalgrootte en het betrouwbare
imago zouden de publieke instellingen bovendien een enorme marktmacht hebben.
Tegelijkertijd is het voor een private aanbieder niet mogelijk om in aanmerking te komen
voor publieke middelen (Baarsma, 2010). Baarsma pleit dan ook voor een markt voor
postinitieel onderwijs zonder overheidsfinanciering van het aanbod, zodat private en
publieke aanbieders gelijke kansen hebben. Groot en Maassen van den Brink (2009) vinden
dat de beste allocatie tot stand komt door marktwerking, maar wijzen wel op een aantal
risico‟s die marktfalen tot gevolg kunnen hebben.
Van Schoonhoven (2007) constateert echter dat een aantal roc‟s serieus nadenkt over het
sluiten van hun geprivatiseerde afdelingen, onder andere omdat het voor de roc‟s steeds
moeilijker is om grip te krijgen op de financieringsstromen. Het lukt de instellingen niet om
structureel winst te maken. Hoewel precieze gegevens niet bekend zijn, is wel duidelijk dat
veel instellingen eerder net geen verlies draaien op hun postinitiële activiteiten (Honingh,
2002).
Daarnaast stelt Honingh (2002) dat de roc‟s bij het aanbieden van contractactiviteiten naast
baten ook lasten hebben van het reguliere onderwijs. Het gaat dan met name om de
prioriteit die wordt gegeven aan het reguliere initiële onderwijs. De publieke aanbieders van
postinitieel onderwijs worstelen met hun imago en hun cultuur. De cultuur van de
instellingen kan een prominente positie op de markt bovendien in de weg zitten: denk aan
het gewend zijn aan kantoortijden, het vergaderen en het niet gewend zijn om
servicegericht te werken (Schuit, Hövels & Kennis, 2009). Hetzelfde geldt voor het imago.
Het beeld bestaat dat hbo-instellingen minder alert reageren op vragen en trends vanuit de
markt en minder snel offertes uitbrengen. In de bve-sector worden de contractactiviteiten
vaak als schools bestempeld. Velen gaan ervan uit dat reguliere onderwijsinstellingen niet
flexibel genoeg zijn (KPMG, 1999). Uit onderzoek van het ITS naar flexibilisering van het
onderwijs blijkt echter dat contractonderwijs als flexibeler wordt beschouwd dan regulier
onderwijs, en dat de betrokkenen bij het onderwijs verwachten dat het reguliere onderwijs
steeds meer flexibele kenmerken van contractonderwijs gaat overnemen (Kuijk, Vrieze e.a.,
2010).
Een laatste relevante vraag is of de markt voor postinitieel onderwijs een voldoende divers
aanbod levert, of dat een bijdrage van publieke instellingen noodzakelijk is. De meningen
daarover zijn verdeeld. Schuit, Hövels e.a. (2009) stellen dat mbo-instellingen met de
breedte van hun opleidingenaanbod beschikken over een unique selling point. Baarsma
(2010) daarentegen stelt dat het aanbod vanuit de markt voldoende is en het postinitieel
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onderwijs dus geen overheidsfinanciering van het aanbod nodig heeft. De overheid zou zich
moeten beperken tot coördineren en toezicht houden. Tegelijkertijd wijst zij wel op de
mogelijkheid van publiek-private samenwerking. Ze verwacht dat meer samenwerking zorgt
voor een versterking van de aanbodzijde van de markt van een leven lang leren. Ook het
RWI (2008) en Gielen en Woudstra e.a. (2009) bepleiten publiek-private samenwerking
zodat er kruisbestuiving ontstaat tussen publieke en private aanbieders.
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3

De vraag naar postinitieel onderwijs

3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk staat de vraag naar postinitieel onderwijs van deelnemers centraal. Het
onderzoek naar deelname aan postinitieel onderwijs dat de basis vormt voor dit hoofdstuk is
een langlopend onderzoek; in mei 2010 is de monitor voor de vijfde maal afgenomen.
Eerdere afnamen vonden plaats in 1994, 1999, 2000, 2005 en 2010. In totaal hebben 3.061
respondenten aan de monitor deelgenomen, door middel van een online vragenlijst. Deze
vragenlijst is in bijlage 1 opgenomen. De respondentengroep bestaat uit mensen tussen de
16 en 65 jaar die betaald werk verrichten. De gegevens zijn vervolgens gewogen naar
geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio en het soort dienstverband, zodat de
steekproef representatief is voor de werkende Nederlander.
Het postinitiële onderwijs waarnaar in de vragenlijst is gevraagd, is nadrukkelijk beperkt tot
onderwijs ten dienste van huidig of toekomstig werk. Opleidingen uit interesse of voor een
hobby zijn niet meegenomen in het onderzoek.
De gegevens in dit hoofdstuk hebben betrekking op de deelname aan scholing tussen juni
2009 en mei 2010.
In de monitor is zowel gevraagd naar deelname aan postinitieel onderwijs gedurende 4
weken voor de afname van de vragenlijst, als naar de deelname gedurende 12 maanden
voorafgaand aan de afname van de vragenlijst. De deelname in de periode van 4 weken
maakt een vergelijking met de Lissabon-doelstellingen mogelijk. De deelname aan
postinitieel onderwijs in de laatste 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek maakt de
vergelijking met eerdere monitoren mogelijk. Tenzij anders vermeld worden de gegevens
over een periode van 12 maanden gerapporteerd.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de deelname aan werkgerelateerde scholing door
werkenden (3.2), achtergrondkenmerken van deelnemers (3.3), het soort opleidingen dat
wordt gevolgd (3.4) en omgevingskenmerken en belemmeringen (3.5).

3.2

Deelname aan postinitiële activiteiten
In de monitor is allereerst gevraagd of de respondenten in de afgelopen twaalf maanden
hebben deelgenomen aan een beroepsgerichte cursus of opleiding. Het gaat dan om
deelname aan werkgerelateerde scholing in brede zin: het kan een cursus of opleiding zijn
aan een instelling voor regulier onderwijs of bij een commercieel opleidingsbureau, maar ook
een bedrijfsopleiding op de werkvloer of een workshop.
Tabel 3.1 Deelname aan postinitiële activiteiten in de afgelopen 12 maanden, in %

2010
Deelname totaal

50,3

waarvan:
1 cursus
2 cursussen
3 cursussen
4 cursussen
5 of meer cursussen

47,0
30,9
12,0
5,4
4,7
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In 2010 nam de helft van de werkende beroepsbevolking deel aan postinitiële activiteiten.
De meeste mensen volgden een of twee cursussen. Iets minder dan de helft volgde één
cursus, terwijl een derde aan twee cursussen deelnam. De overige deelnemers namen aan
drie of meer cursussen deel.
De ontwikkeling van het postinitieel leren door de verschillende afnamen van de monitor is
als volgt:
Tabel 3.2 Deelname aan postinitiële activiteiten in de afgelopen 12 maanden in %

Deelname totaal
waarvan:
1 cursus
2 cursussen
3 cursussen
4 cursussen
5 of meer cursussen

1994
33,8

1999
46,4

2001
45,7

2005
46,4

2010
50,3

54,6
26,6
12,1
2,6
4,0

60,8
23,2
9,1
2,7
4,2

59,4
24,5
9,8
3,8
2,4

52,0
31,1
10,1
4,5
2,4

47,0
30,9
12,0
5,4
4,7

In 1994 nam ruim een derde van de respondenten deel aan postinitieel leren. In de drie
afnamen erna was het deelnamepercentage flink hoger, maar wel constant: rond de 46%.
In 2010 zien we een stijging: voor het eerst nam meer dan de helft van de werkende
beroepsbevolking in Nederland deel aan een werkgerelateerde cursus of opleiding. Niet
alleen namen meer mensen deel aan werkgerelateerde scholing, ook is het gemiddelde
aantal cursussen per persoon gestegen van 0,77 in 2000 naar 0,81 in 2005 en 0,96 in 2010.
Omdat in de discussie over een leven lang leren vaak verwezen wordt naar de Lissabondoelstellingen, is het interessant onze gegevens te relateren aan de definitie van een leven
lang leren zoals deze in de Lissabon-doelstellingen is gebruikt. Tot nu toe hebben we op
grond van onze data gerapporteerd over de deelname van werkende 16- tot 65-jarigen aan
postinitieel leren in de laatste 12 maanden. Om na te gaan of de Lissabon-doelstellingen zijn
behaald, beperken we ons tot de deelname van 25- tot 65-jarigen, in de laatste 4 weken
voor afname van de vragenlijst. Daarmee is onze onderzoeksgroep nog niet geheel gelijk
aan de definitie. Ons onderzoek beperkt zich tot werkenden en werkgerelateerde scholing, in
de definitie van de Lissabon-doelstelling worden ook werklozen en scholing uit interesse of
hobby meegenomen.
Van de respondenten geeft 16% aan in de afgelopen 4 weken een cursus gevolgd te
hebben. Dit percentage is vergelijkbaar met de deelnamepercentages die het CBS eerder
vond bij hun onderzoek naar de stand van zaken voor de Lissabon-doelstellingen op dit
terrein. Toen de Lissabon-doelstellingen in 2000 werden vastgesteld, scoorde Nederland
volgens het CBS 15,6% deelname van 25- tot 65-jarigen in de laatste 4 weken (Claessen &
Nieuweboer, 2007). In 2007 constateerde het CBS een kleine groei tot 16,6% (Hartgers &
Pleijers, 2010). Zowel aan de Lissabon-doelstellingen van 2000 (12,5%) als aan de
bijgestelde doelstellingen van 2010 (15%) heeft Nederland in principe dus al voldaan.
Nederland had echter hogere ambities: de overheid streefde naar een deelname van ten
minste 20% in 2010, en een benadering van de twee best scorende landen (OCW, 2004a).
Duidelijk is dat de twee best presterende landen niet zijn benaderd; we zagen eerder al dat
Zweden en Denemarken respectievelijk 32,4% en 30,2% scoren (Europese Commissie,
2009).
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3.3

Kenmerken van deelnemers
Om de deelname te kunnen stimuleren is het van belang te weten welke groepen actief zijn
in het volgen van werkgerelateerde scholing, en welke groepen juist achterblijven ten
opzichte van het gemiddelde. In deze laatste categorie zou relatief de grootste winst
behaald kunnen worden. In de monitor wordt daarom ook gevraagd naar relevante
achtergrondkenmerken van de respondenten, zoals geslacht, leeftijd, vooropleiding,
inkomen, soort dienstverband, in welke branche de respondent werkzaam is, en of men
fulltime of parttime werkzaam is.
In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van relevante kenmerken van deelnemers aan
postinitiële scholing. De belangrijkste resultaten en trends worden hieronder weergegeven.
Daarbij worden zowel descriptieve cijfers (een beschrijving van de deelnamepercentages per
kenmerk) als de samenhang tussen een aantal achtergrondkenmerken en de deelname aan
scholing (regressieanalyse) gepresenteerd.
Geslacht
Mannen en vrouwen nemen ongeveer even vaak deel aan scholing. De verschillen tussen
mannen en vrouwen wat betreft deelname aan scholing zijn zeer klein (resp. 51% en 50%).
Bij de metingen in 1994 bestond er slechts een klein verschil tussen de deelname van
mannen en vrouwen aan postinitiële scholing, waarbij vrouwen minder vaak scholing volgen.
In de meting van 2000 is het verschil toegenomen tot bijna 5%. In de meting van 2005 nam
het verschil weer wat af, en in de meting van 2010 is het verschil vrijwel verdwenen.
Leeftijd
In 2010 geldt dat naarmate de leeftijd hoger is, de deelname aan scholing afneemt. Tot 50
jaar neemt meer dan de helft van de werkenden deel aan postinitieel onderwijs. Van de
groep 55-60-jarigen neemt 36% en van de groep 60-65-jarigen neemt 28% nog deel aan
een werkgerelateerde cursus/opleiding.
In 1994 werd in de cursusdeelname ook een daling gezien naarmate de respondenten ouder
waren. In de meting van 2000 heeft de jongste leeftijdsgroep (tot 21) een relatief lage
deelname en de top bevindt zich in de leeftijdsgroep 21-25 jaar. Na het 25e levensjaar
neemt de deelname geleidelijk af. In de gegevens van 2005 zien we dat deze top is
verschoven naar de 26-30-jarigen, maar het verloop is vrijwel gelijk gebleven. Het beeld dat
we in 2010 zien is het meest vergelijkbaar met dat van 1994. Voor alle leeftijdscategorieën
geldt dat de deelname aan postinitieel onderwijs is gestegen. Met name jongeren tot 21 jaar
hebben ten opzichte van vijf jaar geleden een grote inhaalslag gemaakt. In 2005 bleef de
deelname in deze groep relatief achter (32%). In 2010 zien we een stijging naar 58%, een
toename van 25 procentpunt3. Jongeren vertegenwoordigen nu de groep die het meest
deelneemt aan postinitiële scholing. Maar de deelname van ouderen is ook gestegen ten
opzichte van vijf jaar geleden: gemiddeld met zo‟n 5 procentpunt.

3

In de berekeningen van de groep jongeren tot 21 jaar moet enige voorzichtigheid in acht worden genomen.
Schoolgaande jongeren met een bbl-traject rekenen zichzelf mogelijk tot de groep werkenden, terwijl zij een initiële
opleiding kunnen volgen. In de vragenlijst is nadrukkelijk gevraagd de vragen dan niet in te vullen, maar niet uit te
sluiten valt dat dit toch is gebeurd. Er bestaan twijfels over 12 personen van de in totaal 85 16-20-jarigen,
aangezien zij het vmbo als hoogst genoten opleiding opgeven. Kijken we naar de percentages zonder deze
personen dan komen we uit op een percentage van 51% deelname aan postinitiële scholing voor de groep 16-20jarigen. Dit is nog steeds een relatief grote stijging (van 19 procentpunt) ten opzichte van 2005.
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Vooropleiding
Hoe hoger het voltooide opleidingsniveau, des te hoger de deelname aan postinitieel
onderwijs. In dit rapport worden de (voltooide) opleidingsniveaus in drie subgroepen
onderverdeeld; lager (lo, lbo, mavo, vmbo), middelbaar (mbo, havo, vwo) en hoger
onderwijs (hbo, wo). Voor de drie groepen gelden grote verschillen in deelname: in de groep
lager onderwijs heeft 37% in de afgelopen 12 maanden een postinitiële cursus of opleiding
gevolgd, voor de groep met een opleiding op middelbaar niveau is dit 51%. Ten slotte heeft
59% van de mensen met een hogere opleiding aan postinitieel onderwijs deelgenomen.
Alleen in de groep zonder startkwalificatie neemt minder dan de helft van de mensen deel
aan postinitieel onderwijs.
In de periode 1994 tot 1999 is de deelname in de groep lager opgeleiden en de
middengroep toegenomen. De verschillen tussen de groepen zijn in die periode kleiner
geworden. In de periode na 1999 nam de deelname af in de groep lager opgeleiden, terwijl
de deelname van de groep middelbaar onderwijsniveau juist verder toenam.
In vergelijking met 2005 nemen in 2010 alle groepen meer deel aan postinitiële scholing
(een stijging van respectievelijk 3,5, 2,2 en 3,9 procentpunt). De verschillen tussen de
groepen blijven ongeveer gelijk, maar mensen zonder startkwalificatie nemen relatief gezien
nog steeds het minst vaak deel aan postinitiële scholing.
Branches
De branches met de hoogste scholingsdeelname zijn het bank- en verzekeringswezen
(75%), het onderwijs (59%) en de gezondheids- en welzijnszorg (57%). De deelname in de
branche handel blijft met 33% achter op de andere branches. In eerdere afnamen komen
eveneens de bank & verzekeringsbranche en de onderwijsbranche naar voren als de
branches waar het meest aan postinitiële scholing wordt gedaan.
De relatieve deelname in de branches blijft over een langere periode ongeveer gelijk: de
branches die het in 1994 minder goed deden, zoals de handel en de horeca, zijn ook in de
latere metingen nog altijd de minst deelnemende branches. De bouw- en de transportsector
scoren met deelnamepercentages van rond de 45% wel beter dan in de vorige meting. In
2010 zien we verder een sterke uitschieter voor het bank- en verzekeringswezen: de
deelname is hier toegenomen van 57% in 2005 naar 75% in 2010. De deelname aan
postinitieel onderwijs is iets afgenomen in het onderwijs (-2,5 procentpunt), en in zorg en
welzijn iets toegenomen (+6 procentpunt).
Werkkring
De deelname aan scholing van zelfstandigen blijft met 39% achter bij de deelname aan
scholing van mensen in loondienst. Daarentegen is de deelname van mensen in loondienst
bij de overheid bijna 10 procentpunt hoger dan gemiddeld, namelijk 60%.
De achterstand van zelfstandigen wordt wel kleiner: zelfstandigen laten een groei zien van
11,1 procentpunt in deelname aan scholing ten opzichte van 2005.
Contractomvang
De grens tussen een voltijd- en deeltijdbaan ligt in dit onderzoek op 24 uur per week. De
groep mensen die voltijd werkt neemt iets vaker deel aan postinitieel onderwijs dan de
groep mensen die deeltijd werkt. Het verschil is 5 procentpunt.
De verschillen in deelname aan postinitiële scholing tussen voltijd- en deeltijdwerkers zijn
vergeleken met 2000 en 2005 fors afgenomen: van 18 naar 5 procentpunt. Dit kan enerzijds
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worden verklaard doordat voltijders een lichte teruggang in deelname aan scholing laten
zien (een afname van 1 procentpunt naar 52%) maar de afname van het verschil wordt
vooral verklaard door de toename van het aantal deeltijdwerkers dat postinitiële cursussen
of opleidingen volgt (een toename van 12 procentpunt naar 46%). Dit duidt op een
inhaalslag van deeltijdwerkenden.
Functieduur
Ook als gekeken wordt naar de periode waarin de respondent bij de huidige werkgever de
huidige functie vervult, zijn er verschillen zichtbaar. Van de respondenten die korter dan 10
jaar hun huidige functie vervullen, heeft 52% het afgelopen jaar een cursus gevolgd. De
scholingsdeelname daalt vervolgens, blijft constant bij het vervullen van dezelfde functie
tussen 20 en 30 jaar (rond 45%), en daalt daarna verder naar 36% voor mensen die 40 jaar
of langer dezelfde functie vervullen.
Bedrijfsgrootte
Hoe groter het bedrijf, hoe hoger de deelname aan cursussen of opleidingen. In bedrijven
met 1 tot 10 werknemers is er een deelname van 33% en dit percentage loopt op naarmate
het aantal werknemers toeneemt, tot 58% voor bedrijven met meer dan 200 werknemers.
Samenhang tussen achtergrondkenmerken en deelname aan scholing
Door middel van een logistisch regressiemodel is getoetst welke achtergrondkenmerken
samenhangen met deelname aan een werkgerelateerde cursus. Het logistisch
regressiemodel wordt beschreven in bijlage 3, we beperken ons hier tot de belangrijkste
resultaten.
De regressieanalyse bevestigt deels het al eerder geschetste beeld. De volgende
achtergrondkenmerken laten significante verschillen zien in deelname aan werkgerelateerde
scholing: mannen nemen vaker deel aan scholing dan vrouwen, naarmate de leeftijd stijgt,
neemt deelname aan scholing af, en hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger de
deelname aan werkgerelateerde scholing. Ook geldt: hoe groter het bedrijf, hoe hoger de
deelname aan een werkgerelateerde cursus. Voor de variabelen werkkring, het aantal
gewerkte uren per week en (de meeste) branches geldt dat zij geen significante bijdrage
leveren aan deelname aan een werkgerelateerde cursus. Het bank- en verzekeringswezen
laat wel een sterke samenhang zien met deelname aan werkgerelateerde scholing; we zagen
al eerder dat deelname in deze branche zeer hoog is.
De bedrijfsgrootte en het opleidingsniveau hangen het sterkst samen met deelname aan een
werkgerelateerde cursus. Hoger opgeleiden hebben 1,97 keer meer kans om aan een
werkgerelateerde cursus deel te nemen dan lager opgeleiden. Voor werknemers die bij een
bedrijf met 200 werknemers of meer werkzaam zijn, geldt dat zij 2,55 keer meer kans
hebben op deelname aan werkgerelateerde scholing dan werknemers van kleine bedrijven
(tot 9 werknemers). Een grotendeels vergelijkbaar beeld komt naar voren uit onderzoek van
Pleijers en Nieuweboer (2009) naar de samenhang tussen achtergrondkenmerken en korte
werkgerelateerde cursussen. Uit dit onderzoek blijkt dat opleidingsniveau het sterkst
samenhangt met deelname aan een korte, werkgerelateerde cursus.
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3.4

Kenmerken van opleidingen
In de eerdere paragrafen zijn de deelnemers aan de orde gekomen. Naast de kenmerken
van de deelnemers zijn ook de kenmerken van gevolgde cursussen en opleidingen in beeld
gebracht. In de monitor is gevraagd naar het soort scholing, de aanbieder en het proces om
tot de keuze van een opleiding te komen. Daarnaast is voor deze kenmerken gekeken of er
verschillen worden gevonden tussen groepen deelnemers. In bijlage 4 wordt een overzicht
gegeven van relevante kenmerken van de gevolgde scholing. De belangrijkste resultaten
worden hieronder weergegeven.
Soort scholing
De meeste van de gevolgde cursussen (66%) zijn kortlopend, dat wil zeggen gedurende een
dag (31%) of gedurende enkele dagen binnen een korte periode (35%). In zo‟n 28% van de
gevallen volgen mensen een cursus over een langere periode.
Van de deelnemers aan postinitiële scholing volgt 47% een cursus die speciaal voor hun
bedrijf/organisatie op maat is gemaakt. Een even grote groep volgt een reguliere cursus,
waarbij geen sprake is van maatwerk. De overige mensen volgen een cursus die speciaal
voor hen op maat is gemaakt. Maatwerkcursussen komen hiermee ongeveer even vaak voor
als reguliere cursussen, maar zijn dan toegesneden op specifieke bedrijven/organisaties en
niet op individuele werknemers. Mannen volgen vaker een cursus die voor hen op maat is
gemaakt, terwijl vrouwen vaker een cursus volgen die voor het bedrijf/de organisatie op
maat is gemaakt.
De gevolgde cursussen zijn vooral vakinhoudelijk van aard. Er zijn geen grote verschillen
tussen mannen en vrouwen te zien als het gaat om het soort cursussen dat wordt gevolgd.
Door werkenden met een lager of middelbaar opleidingsniveau worden er vaak arbo- en
veiligheidscursussen gevolgd. In steeds meer branches worden veiligheidseisen gesteld
waaraan de werknemers moeten voldoen. De toename in dit soort cursussen is dus
verklaarbaar. Arbo-cursussen worden vooral in de bouw- en transportsector gevolgd.
Deelname aan generieke cursussen, zoals managementcursussen en cursussen gericht op
communicatie, projectmatig werken en samenwerken, is het hoogst in de branches banken
en verzekeringen, zakelijke dienstverlening en onderwijs. Vakinhoudelijke cursussen worden
met name gevolgd in de branches gezondheidszorg en welzijn, onderwijs en de industrie.
Hoger opgeleiden volgen vaker generieke cursussen.
In de periode vanaf 2000 zien we dat de deelname aan computercursussen wat is
afgenomen. De deelname aan arbo-cursussen is juist gestegen in deze periode. In 2010 zijn
er weinig verschuivingen zichtbaar, de verhouding tussen vakinhoudelijke, generieke en
arbo-cursussen blijft stabiel.
Aanbieder
Het grootste deel (44%) van de cursussen wordt volgens de respondenten gevolgd bij een
commerciële instelling. 39% van de cursussen vindt in het eigen bedrijf plaats, of wordt
verzorgd door het branche-instituut. Het aandeel van de publieke instellingen is relatief
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klein: roc‟s verzorgen 8%4 van de postinitiële scholing, hogescholen 5% en universiteiten
3%5.
In 1994 werd volgens de respondenten bijna 40% van de cursussen bij de eigen werkgever
gevolgd. In 1999 en 2000 was dit iets minder, een daling van ongeveer 5 procentpunt. In
2005 zien we dat het percentage weer rond 40% ligt, in 2010 is dit gelijk gebleven. Het
aandeel van de commerciële aanbieders is vooral in de periode van 1994 tot 2000 gestegen.
In 1994 werd een derde van de cursussen gegeven door een commerciële organisatie. In
2005 was dit gestegen naar 50%, in 2010 zien we een lichte daling naar 44%. Het
cursusaandeel van de publieke instellingen voor hoger onderwijs is tussen 1994 en 2000
gehalveerd, van 15% tot 8%. In 2005 en 2010 blijven deze percentages ongeveer op
hetzelfde niveau, rond de 8%. Het aandeel van roc‟s, aoc‟s en vakscholen liep in voorgaande
jaren ook terug, van 7% in 1994 tot nog geen 4% in 2005. Maar in 2010 zien we dat het
aandeel van deze instellingen verdubbeld is tot 8%. Hiermee ligt het aandeel van roc‟s op de
postinitiële scholingsmarkt voor het eerst hoger dan het aandeel van het hoger
beroepsonderwijs.
Het soort cursus blijkt per aanbieder te verschillen. Reguliere cursussen worden meestal bij
commerciële organisaties gevolgd (54%), gevolgd door publieke onderwijsinstellingen
(mbo/hbo/wo: 27%). Maatwerkcursussen worden met name gevolgd bij het eigen bedrijf
(42%) en commerciële organisaties (35%). 8% van de maatwerkcursussen wordt bij
publieke onderwijsinstellingen gevolgd.
Niet iedere aanbieder is voor iedere groep even aantrekkelijk. Zo volgen vrouwen minder
vaak dan mannen hun scholing bij een commerciële aanbieder. Vrouwen volgen vaker
scholing bij de eigen werkgever of bij het eigen branche-instituut. Ook de jongste
leeftijdscategorie (16-25 jaar) maakt minder gebruik van scholing bij commerciële
aanbieders. Vaker volgen zij hun scholing bij een roc4. De groep 36-45-jarigen volgt het
vaakst een opleiding/cursus bij een commerciële aanbieder (in 56% van de gevallen).
Scholing in het eigen bedrijf en op een roc wordt vooral door lager en middelbaar
opgeleiden gevolgd. De hoger opgeleiden vormen vanzelfsprekend ook de belangrijkste
markt voor de hogere onderwijsinstellingen.
Keuzeproces
Voor cursussen bij alle soorten aanbieders geldt, dat werkgevers en collega‟s de
belangrijkste informatiebronnen zijn om tot de keuze van een aanbieder te komen. Eerdere
positieve ervaringen met de aanbieder is de tweede belangrijke informatiebron. Ook via
zoeken op het internet komen cursisten relatief vaak bij aanbieders terecht, dit geldt met
name voor mensen die een cursus op het hbo volgen.
De keus voor een bepaalde aanbieder is echter van meer factoren afhankelijk. Voor mbo- en
overige cursussen geldt dat de keuze relatief vaak niet door cursisten zelf is gemaakt, maar
door de werkgever. Daarnaast geven respondenten redelijk vaak aan dat cursussen niet
4

Voor de groep jongeren tot 21 jaar moet enige voorzichtigheid in acht worden genomen. Schoolgaande jongeren
met een bbl-traject rekenen zichzelf mogelijk tot de groep werkenden, terwijl zij een initiële mbo-opleiding kunnen
volgen. Het gaat om 12 personen. De invloed van deze 12 personen op het totale scholingsaandeel van roc‟s is
beperkt: 0,6% (totale omvang van roc‟s = 8,2%; omvang van roc‟s minus 12 16-20-jarigen = 7,6%). Dit heeft
geen invloed op het afgeronde percentage zoals hier gerapporteerd.
5
Het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat het hier gaat om de antwoorden die de respondenten hebben
gegeven. Voor de deelnemer is het niet altijd duidelijk of het om een publieke aanbieder gaat of niet. Uit CBSonderzoek onder werkgevers blijkt dat hogescholen, universiteiten en roc‟s gezamenlijk ruim 30% van de extern
aanbestede opleidingen van particuliere bedrijven verzorgen (Claessen & Nieuweboer, 2007). Het percentage
opleidingen dat verzorgd wordt door publieke instellingen is in hun onderzoek dus aanzienlijk hoger dan in het
onderzoek onder werknemers.
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door een andere aanbieder worden aangeboden, kiezen tussen aanbieders is dus niet
mogelijk. Zaken als leermethode, maatwerk en praktische zaken als kosten, locatie en tijd
spelen een meer beperkte rol.

3.5

Omgevingskenmerken
In hoofdstuk twee is aandacht besteed aan de inbreng van de overheid op het gebied van
een leven lang leren. In Nederland zien we dat de overheid de primaire verantwoordelijkheid
voor een leven lang leren bij de individuele burgers en de private sector legt. Zij zijn
verantwoordelijk voor het op peil houden van hun „employability‟: de kansen van
werknemers op de arbeidsmarkt behouden en vergroten door middel van het bijspijkeren
van kennis en competenties.
In deze paragraaf wordt de rol van de omgeving bij het al dan niet gaan volgen van
postinitieel onderwijs onderzocht. De werkgever is daarin een belangrijke factor. In hoeverre
stimuleert de werkgever de werknemers om zich te scholen en welke faciliteiten stelt de
werkgever beschikbaar? In bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van de rol van de
omgeving. De belangrijkste resultaten worden hieronder weergegeven.
Initiatief
In 56% van de gevolgde cursussen was het initiatief om deze cursus te volgen afkomstig
van de werkgever, in 44% van de gevallen namen werknemers het initiatief. Dit geeft aan
dat de rol van de werkgever in de ontwikkeling en scholing van de werkenden belangrijk is.
Houding werkgever en anderen
Omdat de werkgever een grote rol speelt in het initiatief tot scholing is de houding van de
werkgever ten opzichte van scholing van belang. 46% van de werknemers geeft aan dat hun
leidinggevende zeer positief staat ten opzichte van het volgen van opleidingen. Van de
mensen die in de afgelopen 12 maanden een werkgerelateerde cursus of opleiding hebben
gevolgd, geeft 55% aan dat de leidinggevende zeer positief staat tegenover het volgen van
opleidingen. Van de mensen die geen scholing hebben gevolgd, geeft 38% aan dat de
werkgever een zeer positieve houding ten opzichte van scholing heeft. Er is een kleine
positieve samenhang tussen het volgen van een cursus en de houding van de
leidinggevende ten opzichte van scholing gevonden.
De samenhang tussen de houding van collega‟s (Cramers V=0,236) en leidinggevende
(Cramers V=0,242) en de deelname aan scholing, is sterker dan de samenhang tussen de
houding van familie (Cramers V=0,169), partner (Cramers V=0,145) of vrienden (Cramers
V=0,156) en deelname aan scholing.
Aanwezigheid loopbaaninstrumenten
Onderzocht is of de werkgever de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van een van de
volgende loopbaaninstrumenten: persoonlijk ontwikkelplan (POP), persoonlijk
opleidingsbudget, EVC of functioneringsgesprek. 76% van de respondenten gaf aan dat er
een of meer van deze instrumenten beschikbaar zijn bij de werkgever. Het merendeel van
de bedrijven kent een functioneringsgesprek, daarnaast is het POP vrij algemeen aanwezig.
Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat mogelijk niet alle respondenten
weten of een dergelijk instrument beschikbaar is.
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Tabel 3.3 Aanwezigheid van loopbaaninstrumenten, in %

Aanwezigheid
Persoonlijk ontwikkelplan
Eigen leerbudget
EVC/portfolio
Functionerings- of beoordelingsgesprek
Ander instrument
Geen van deze

46
16
15
69
4
23

Sinds 2005 is in de monitor naar loopbaaninstrumenten gevraagd. In vergelijking met 2005
is het aanbod van EVC en het eigen leerbudget licht gestegen. De aanwezigheid van het
POP groeide het sterkst, van 40% in 2005 naar 46% in 2010.
In bijlage 5 is de aanwezigheid van de verschillende instrumenten weergegeven voor
verschillende groepen respondenten. De twee belangrijkste constateringen zijn allereerst dat
mannen en vrouwen even vaak beschikking hebben over loopbaaninstrumenten. In 2005
hadden meer mannen dan vrouwen beschikking over loopbaaninstrumenten, maar dat
verschil is in 2010 verdwenen. Ten tweede geven werkenden zonder startkwalificatie minder
vaak aan dat zij een loopbaaninstrument tot hun beschikking hebben. In de vorige meting
gold dat hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer scholingsinstrumenten er volgens de
respondent binnen de organisatie aanwezig zijn. Ook nu is dit nog het geval. Opvallend is
dat de verschillen hier wat zijn toegenomen: hoger opgeleiden geven aan dat er meer
scholingsinstrumenten beschikbaar zijn ten opzichte van 5 jaar geleden, lager opgeleiden
geven aan dat zij juist minder instrumenten tot hun beschikking hebben. Met name het
aanbod van EVC lijkt te zijn verminderd voor de lager opgeleiden. Aangezien uit ander
onderzoek (Van den Dungen en Westerhuis, 2010) bekend is dat met name lager opgeleiden
gebruik maken van EVC, is het de vraag of de bedrijven waar de lager opgeleiden werken
inderdaad minder vaak over EVC beschikken, of dat lager opgeleiden minder vaak op de
hoogte zijn van de aanwezigheid van dit instrument.
Vergoeding en terugbetalingsregeling
De regelingen die de werkgevers treffen met betrekking tot scholing zijn niet kinderachtig te
noemen. In het overgrote deel van de gevallen (85%) betaalt de werkgever de directe
kosten van de scholing. In 12% van de gevallen betaalt de werknemer de kosten zelf.
Verschillen naar opleidingsniveau zijn er niet.
Om niet het risico te lopen dat de investering in scholing teniet wordt gedaan als een
werknemer korte tijd na het volgen van de cursus of opleiding vertrekt naar een andere
werkgever, bestaat er de terugbetalingsregeling. De werkgever en de werknemer maken
dan vooraf een afspraak dat als de werknemer binnen een bepaalde periode bij de
werkgever vertrekt, dat hij of zij dan de kosten, of een gedeelte van de gemaakte kosten,
zal terugbetalen. In 2010 gold er voor bijna de helft van de respondenten een vorm van
terugbetalingsregeling. In 20% van de gevallen bestaat geen terugbetalingsregeling. Een
derde van de respondenten weet niet of er een terugbetalingsregeling bestaat.
Werkenden krijgen steeds vaker met een terugbetalingsregeling te maken. In 1999 kende
slechts 10% van de respondenten een terugbetalingsregeling. In 2000 is dit toegenomen
naar 28%. In 2005 kende maar liefst 46% een terugbetalingsregeling. In 2010 is dit
percentage ongeveer gelijk gebleven: 47%.
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Redenen om scholing te volgen
De respondenten geven diverse redenen waarom zij een cursus of opleiding zijn gaan
volgen. Het vaakst zijn algemene redenen genoemd, zoals het vaardigheden- of
kennisniveau verhogen (resp. 31% en 12%). Daarnaast noemen de respondenten redenen
die samenhangen met nieuwe eisen in de huidige of toekomstige functie (tot 10%). Een
enkele respondent geeft aan scholing te volgen met het oog op de toekomst: het verhogen
van promotiekansen of het verbeteren van kansen op de arbeidsmarkt. De in de vragenlijst
opgenomen antwoordcategorieën dekken de redenen van de respondenten echter niet,
aangezien bijna een kwart (daarnaast) een andere reden had om scholing te volgen.
Redenen om geen scholing te volgen
De omgeving bepaalt niet alleen mede of een deelnemer een cursus volgt, maar soms ook
dat een deelnemer deze niet gaat volgen. 14% van de respondenten geeft aan dat zij het
afgelopen jaar een cursus hadden willen volgen, maar dat dit niet is gebeurd. Aan deze
mensen is vervolgens gevraagd wat hier de redenen voor zijn. Het grootste deel (46%)
geeft aan dat het volgen van een cursus voor zijn/haar werk niet nodig is. Daarnaast geven
respondenten aan geen tijd te hebben voor het volgen van een opleiding (20%), of geen
opleiding kennen die voor hen leerzaam is (10%). In 9% van de gevallen geven
respondenten aan niet gemotiveerd te zijn. Financiële belemmeringen worden bijna niet
genoemd, slechts in 4% van de gevallen was de te hoge eigen financiële bijdrage een reden
om niet aan een postinitiële cursus of opleiding deel te nemen. In 7% van de gevallen geeft
de werkgever geen toestemming om aan een cursus deel te nemen.

3.6

Samenvatting
In dit hoofdstuk is de vraag naar en deelname aan postinitieel onderwijs in beeld gebracht.
Tussen juni 2009 en mei 2010 neemt meer dan de helft van de werkende beroepsbevolking
deel aan beroepsgerichte opleidingen of cursussen. Dit is een stijging ten opzichte van 5 jaar
geleden van bijna 5 procentpunt. De Nederlandse ambities naar aanleiding van de Lissabondoelstellingen zijn echter niet behaald.
Aan de hand van de kenmerken van deelnemers komt in 2010 deels het bekende beeld naar
voren. Naar mate de leeftijd stijgt, neemt de deelname aan scholing af. Met name na het
50e levensjaar neemt de deelname sterk af. Vooropleiding is een goede voorspeller voor
postinitieel onderwijs; hoe hoger het voltooide opleidingsniveau, des te hoger de deelname
aan beroepsgerichte cursussen en opleidingen. Wat betreft bedrijfsgrootte geldt: hoe groter
het bedrijf waar de werknemer in werkzaam is, des te hoger de deelname aan cursussen en
opleidingen. Zelfstandigen volgen minder vaak een werkgerelateerde cursus of opleiding dan
mensen in loondienst. Maar er zijn ook verschuivingen te zien ten opzichte van eerdere
afnamen van de monitor: mannen en vrouwen nemen in de afname 2010 vrijwel even vaak
deel aan cursussen, jongeren tot 21 jaar laten een grote toename in deelname zien en het
verschil tussen voltijd- en deeltijdwerkers neemt sterk af. Ook het verschil in deelname
tussen zelfstandigen en mensen in loondienst is afgenomen. Deze groepen (jongeren,
vrouwen, deeltijders en zelfstandigen) lijken in de afgelopen 5 jaar een inhaalslag te hebben
gemaakt als het gaat om deelname aan postinitieel onderwijs. Zij scoren nu (bijna) even
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goed, of in sommige gevallen zelfs beter dan gemiddeld op deelname aan postinitiële
scholing.
Veel bedrijven kennen functioneringsgesprekken, in bijna de helft van de bedrijven is een
POP beschikbaar. Het aanbod van EVC en het eigen leerbudget is in meer bescheiden mate
aanwezig. Wat betreft de beschikbaarheid van instrumenten geldt dat de (kennis van de)
beschikbaarheid toeneemt naarmate het opleidingsniveau hoger is. De verschillen in aanbod
van opleidinginstrumenten tussen hoger en lager opgeleiden zijn in de afgelopen 5 jaar zelfs
wat toegenomen.
Binnen het postinitieel onderwijs vindt met name vakinhoudelijke scholing plaats. Hoger
opgeleiden volgen ook redelijk wat generieke opleidingen zoals ICT-, management- en
communicatiecursussen. De meerderheid van de cursussen is kortlopend, en
maatwerkcursussen voor bedrijven komen even vaak voor als cursussen met een open
inschrijving (regulier aanbod). Werkenden volgen de cursussen en opleidingen meestal bij
de commerciële aanbieders, de eigen werkgever of het branche-instituut. De publieke sector
speelt een relatief kleine rol, maar het aandeel van roc‟s op de postinitiële scholingsmarkt is
tussen 2005 en 2010 verdubbeld tot 8%.
De werkgever stelt zich genereus op als het gaat om het volgen van scholing. In de
meerderheid van de gevallen worden de kosten voor werkgerelateerde scholing vergoed. De
werkgever geeft daarnaast vaak de doorslag geeft bij het kiezen van een aanbieder. In veel
gevallen geldt: wie betaalt, bepaalt. Werkgevers en collega‟s zijn de belangrijkste
informatiebron als het om het vinden van een opleiding gaat. De keus voor een bepaalde
opleiding wordt in ongeveer een derde van de gevallen niet door cursisten zelf gemaakt,
maar door anderen, bijvoorbeeld de werkgever. Tussen het volgen van scholing en de
houding van de omgeving ten opzichte van scholing bestaat een zwakke positieve
samenhang.
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4

Het aanbod van postinitieel onderwijs van de publieke
infrastructuur

4.1

Inleiding
Postinitieel onderwijs wordt, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, niet alleen aangeboden
door commerciële aanbieders, maar ook door publieke onderwijsinstellingen. Zowel het
middelbaar als het hoger beroepsonderwijs biedt scholing voor volwassenen aan. We
beperken ons in dit hoofdstuk tot het postinitiële onderwijs op de mbo- en hbo-instellingen
dat plaatsvindt in de vorm van contractactiviteiten. Dit zijn die activiteiten die door van
overheidswege gesubsidieerde onderwijsinstellingen worden uitgevoerd, anders dan op basis
van de financiering die rechtstreeks van de overheid naar een instelling gaat. Met andere
woorden: de activiteiten worden betaald door degene die erom vraagt of door degene die ze
volgen. Denk aan bedrijven, fondsen of overheidsgelden die via gemeenten bij de
instellingen worden (aan)besteed (bijvoorbeeld re-integratietrajecten). De publieke
instellingen hebben twee redenen om postinitieel onderwijs aan te bieden. Enerzijds om
omzet te genereren, anderzijds om als instellingen contact te blijven houden met het
werkveld. In zowel de Wet Educatie Beroepsonderwijs (Staatsblad, 1995) als in Koers BVE
2004 (Min. OCW, 2004c) wordt het postinitieel onderwijs beschreven als een manier om
betrokken te blijven bij de regio.
Het hier gerapporteerde onderzoek is eerder uitgevoerd in 2001 (Honingh, 2002) en 2004
(Huisman, 2004).
In 2010 is het onderzoek uitgebreid, en zijn naast de mbo-instellingen ook hbo-instellingen
ondervraagd. Het onderzoek is door middel van een online vragenlijst uitgezet op alle
(publiek gefinancierde) instellingen. De respons betrof voor zowel de mbo- als de hboinstellingen 51%. De respons is hiermee voldoende6, maar door het beperkte aantal
instellingen kan het soms om kleine aantallen gaan. De resultaten in dit hoofdstuk zijn
daarom op sommige onderwerpen indicatief. Waar mogelijk is naar aanvullende informatie
gezocht om de bevindingen te staven. De uitkomsten hebben betrekking op een aantal
aspecten van contractonderwijs uit het schooljaar 2008-2009.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het postinitieel aanbod van publieke instellingen (4.2),
de organisatie van de contractactiviteiten (4.3), de omzet en omvang van de
contractactiviteiten (4.4) en de marktbenadering en toekomst van het contractonderwijs
(4.5). In bijlage 6 wordt een overzicht gegeven van de antwoorden van de mbo- en hboinstellingen.

4.2

Het aanbod
Unieke waarde en meerwaarde
Allereerst is de vraag voorgelegd wat contractonderwijs onderscheidt van reguliere
onderwijsactiviteiten van de publieke instellingen. Vrijwel alle mbo-instellingen noemen de
6

Ter controle is de omzet van de instellingen die gereageerd hebben op de vragenlijst vergeleken met de
instellingen die niet hebben gereageerd. De omzet bleek onder de respons iets lager dan onder de non-respons,
maar dit lijkt veroorzaakt doordat twee zeer grote spelers op de markt niet hebben gereageerd.
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mate waarin maatwerk wordt geboden. Maar ook de inhoud van de opleidingen, het tempo
(hoger) en de leermethode worden door ongeveer de helft van de instellingen genoemd. Het
niveau van de deelnemers en de mate van praktijkoriëntatie worden veel minder vaak
genoemd.
Ook in het hbo noemen vrijwel alle instellingen maatwerk als onderscheidend element van
contractonderwijs. De leermethode en de grotere praktijkoriëntatie worden beide door de
helft van de hbo-instellingen genoemd.
Ten tweede is gevraagd naar de meerwaarde van contractonderwijs op een publiek
gefinancierde onderwijsinstelling ten opzichte van commerciële aanbieders. Ongeveer drie
kwart van de respondenten van zowel hbo als mbo antwoordt hierop dat de meerwaarde ligt
in de inhoudelijke kennis die beschikbaar is op de instelling. De helft van de mbo-instellingen
noemt verder de beschikbare faciliteiten. 1 op de 8 mbo-instellingen ziet geen specifieke
meerwaarde van mbo-instellingen ten opzichte van commerciële aanbieders.
De helft van de hbo-instellingen ziet ook meerwaarde in de docenten, 1 op de 5 in de
certificering. Een diploma behaald aan een publiek gefinancierde hbo-instelling heeft volgens
hen meerwaarde ten opzichte van diploma‟s van commerciële aanbieders.
Vorm van het aanbod
Contractactiviteiten kunnen worden onderscheiden in maatwerk of open inschrijving. Bij het
aanbieden van maatwerk gaat het met name om het adequaat inspelen op een specifieke
scholingsvraag vanuit een organisatie. De cursussen worden speciaal voor bedrijven
uitgevoerd en eventueel ontwikkeld. De deelnemers zijn afkomstig uit één organisatie, en de
inhoud van de cursus is meestal specialistisch van aard. Voor cursussen met een open
inschrijving geldt dat deze door de instelling zijn ontwikkeld of gebaseerd zijn op bestaand
curriculum. Deelnemers zijn meestal individuen of kleine groepen uit een organisatie. De
inhoud van de cursus kan zowel specialistisch als algemeen van aard zijn.
Alle mbo-instellingen die de vragenlijst hebben ingevuld bieden maatwerkcursussen aan. Op
twee na bieden alle instellingen daarnaast ook cursussen met een open inschrijving aan. Een
derde van de respondenten geeft aan dat op hun instelling ook andere soorten cursussen
worden gegeven, het gaat dan om (gemeente)projecten, seminars en masterclasses.
Als we kijken naar de verhouding tussen het aanbod van de verschillende cursussen in 2010,
dan is bijna de helft van de cursussen een maatwerkcursus, komen open inschrijvingen iets
minder vaak voor en valt 1 op de 8 cursussen onder de categorie overig. Het lijkt erop dat
het aanbod niet erg is veranderd sinds 2004, de data lieten toen een soortgelijk beeld zien.
In 2001 was het aandeel maatwerkopleidingen echter groter dan nu: twee derde van de
opleidingen betrof toen maatwerk. Het aandeel van de maatwerkcursussen is dus iets
teruggelopen, en het aandeel overige cursussen is meer dan verdubbeld. Uit de
omzetgegevens blijkt dat maatwerkcursussen meer dan de helft van de omzet opleveren. Dit
is een kleine verschuiving ten opzichte van 2004: toen was de verhouding tussen omzet en
aanbod van de cursussen gelijk.
Het aanbod op het hbo wijkt licht af van het hiervoor beschreven aanbod op het mbo.
Vrijwel alle onderzochte hbo-instellingen bieden maatwerkcursussen aan. 4 op de 5 bieden
cursussen met een open inschrijving aan. De hbo-instellingen bieden iets vaker dan mboinstellingen ook andere soorten contractactiviteiten aan, voornamelijk onderzoek en advies.
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Kijken we weer naar de verhouding tussen de verschillende soorten aanbod, dan blijkt dat
meer dan de helft een open inschrijving betreft, een derde maatwerkcursussen en slechts
een paar procent de categorie overig.
In vergelijking met het mbo bieden hbo-instellingen relatief vaker cursussen met een open
inschrijving aan.
Op het hbo is het verschil in omzet tussen de verschillende cursussen klein: alle cursussen
leveren ongeveer evenveel omzet op.
Tot slot is nog gevraagd naar de vorm die het aanbod van het contractonderwijs in de
praktijk krijgt. Vrijwel alle mbo- en hbo-instellingen bieden zowel korte als lange
bedrijfsopleidingen aan, mbo wel vaker dan hbo. Op het mbo worden daarnaast op meer
dan de helft van de instellingen verkorte crebotrajecten, EVC-trajecten en reintegratietrajecten aangeboden. Het hbo biedt voornamelijk post-hbo-opleidingen, EVCtrajecten, masters en deeltijd/duale bachelors aan als contractactiviteiten.

4.3

De organisatie
Organisatievorm
Contractactiviteiten zijn bij de publieke instellingen zowel extern (in een bv of stichting) als
intern (binnen de instelling) georganiseerd. De meeste mbo-instellingen kiezen voor een
interne organisatie in clusters of units, vrijwel altijd met een centraal aanspreekpunt. In een
beperkt aantal van de gevallen zijn contractactiviteiten in een bv of een stichting
ondergebracht. Hier is een verschuiving zichtbaar ten opzichte van eerdere jaren: in 2001
waren contractactiviteiten meestal in een bv ondergebracht. In 2004 was al een omslag van
bv naar units/clusters zichtbaar en hoewel de stichting als organisatievorm weer iets
gebruikelijker is geworden, is het percentage bv‟s verder teruggelopen.
Voor het hbo geldt een meer gemengd beeld. In het hbo is ongeveer de helft van het
contractonderwijs ondergebracht bij instituten en lectoraten, in de helft daarvan met een
centraal aanspreekpunt. De constructie met een bv of stichting komt ook in het hbo beperkt
voor, maar een derde valt onder gemengd of anders; het gaat hier meestal om aparte
eenheden (teams, centra) die verantwoordelijk zijn voor het contractonderwijs, en al dan
niet verbonden zijn aan een specifiek instituut of lectoraat.
Honingh (2002) heeft de voor- en nadelen van de verschillende organisatievormen in het
mbo onderzocht. Voor de bv kiezen instellingen vanwege het zakelijke imago en de
mogelijkheid om een eigen (personeels)beleid te kunnen voeren. Voor een stichting vanuit
de overweging dat zo de verbinding tussen initieel onderwijs en contractonderwijs
makkelijker te organiseren is en beter zichtbaar blijft. Deze argumentering geldt nog sterker
voor een interne organisatie. Waar in het onderzoek van Honingh in 2001 nog zichtbaar was
dat de instellingen plannen maakten om van de stichting als organisatievorm over te
stappen naar de bv als organisatievorm, maken bovenstaande cijfers zichtbaar dat deze
ontwikkeling inmiddels gekeerd is in omgekeerde richting. Niet de zelfstandigheid ten
opzichte van, maar juist de verbondenheid met het roc lijkt nu centraal te staan in de
afweging rond de organisatievorm. Wellicht speelt een rol dat uit hetzelfde onderzoek van
Honingh ook bleek dat juist de instellingen die voor een bv hebben gekozen, twijfelen of de
contractactiviteiten een eigen imago hebben.
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Docenten
Voor de uitvoering van contractactiviteiten kunnen de instellingen zowel gebruikmaken van
docenten die ook het reguliere onderwijs binnen de instelling verzorgen, als van docenten
die „van buiten komen‟ en dus niet betrokken zijn bij het reguliere onderwijs. Het inzetten
van docenten tijdens contractactiviteiten zou de relatie tussen de instelling en het werkveld
kunnen versterken.
Van de mbo-instellingen zet 10% alleen docenten van binnen het roc in, een enkel roc zet
alleen docenten van buiten het roc in voor contractactiviteiten. Maar de meeste mboinstellingen zetten zowel van binnen als van buiten afkomstige docenten in tijdens
contractactiviteiten. Gemiddeld is twee derde intern, en een derde extern. In vergelijking
met 2004 en 2001 is de verhouding tussen de inzet van interne en externe docenten vrijwel
gelijk gebleven. In 2004 nam het aantal docenten van buiten de instellingen op het mbo wat
toe, in 2010 zien we een lichte afname van het aantal instellingen dat externe docenten
inzet, en neemt het aantal docenten van binnen de instelling die worden ingezet voor
contractactiviteiten toe. Voor bijna drie kwart van de docenten in het contractonderwijs geldt
de onderwijs-cao.
Voor het hbo geldt dat vrijwel alle instellingen zowel docenten van binnen als van buiten het
hbo inzetten bij contractactiviteiten. In nog geen 10% van de gevallen zijn alleen docenten
van binnen het hbo ingezet, geen van de respondenten geeft aan alleen met externe
docenten te werken. Hbo-instellingen zetten net iets vaker interne dan externe docenten in.
In vergelijking met het mbo worden vaker externe docenten ingezet. Ook hier geldt dat voor
bijna drie kwart van de docenten de onderwijs-cao geldt.
Knelpunten
Het contractonderwijs kent in zijn organisatie in de publieke instellingen een aantal
knelpunten. De respondenten van zowel mbo- als hbo-instellingen noemen allereerst de
inzet van docenten. Bij veel mbo-instellingen zijn contractactiviteiten decentraal (binnen
clusters/units) georganiseerd, en de aandacht van de instellingen ligt vooral bij het regulier
onderwijs. De interne docenten zijn niet flexibel inzetbaar voor contractactiviteiten, en de
relatie met het reguliere onderwijs is soms moeizaam. Opvallend is dat bij het mbo docenten
nu vaker als probleem worden genoemd dan in 2004. Mogelijk komt dit door de decentrale
organisatiestructuur van de contractactiviteiten, waardoor contractactiviteiten op een tweede
plan komen, na het reguliere onderwijs. Ook het organiserend vermogen en diverse
faciliteiten worden als knelpunten genoemd, bijvoorbeeld beperkte beschikbaarheid van
lokalen, het ontbreken van een goed functionerend CRM-systeem of software. Ten slotte
geven respondenten aan dat een duidelijke marktvisie en ondernemersschap nog vaak
ontbreken. In 2004 werden dezelfde knelpunten genoemd. Toen werd ook de cao
aangedragen als knelpunt, dat is nu nauwelijks het geval.
Voor het hbo geldt dat naast de eerder genoemde knelpunten ook de economische crisis een
rol speelt: de vraag naar scholing loopt terug door verslechterde marktomstandigheden en
toenemende concurrentie.

4.4

De omvang
Over de winst die gemaakt wordt met het contractonderwijs is weinig bekend. Eerder
onderzoek gaf de indicatie dat het contractonderwijs voor de roc‟s weinig winstgevend is
(Honingh, 2002). Wel is er informatie beschikbaar over de omvang van contractactiviteiten.
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De omvang wordt in dit onderzoek aan de hand van twee indicatoren bepaald: de omzet en
het aantal deelnemers. Niet alle respondenten hebben alle vragen naar de omvang
beantwoord. Daarom is aanvullend onderzoek gedaan in jaarverslagen van mbo-instellingen
en in literatuur over de omzet van het contractonderwijs. Desondanks is niet van alle
instellingen de omzet bekend. De uitkomsten in deze paragraaf zijn daarom indicatief.
Omzet
Van de mbo-instellingen hebben 23 respondenten informatie over de omzet7 verstrekt. De
respondenten geven een minimum van 20.000 euro en een maximum van 15 miljoen euro
op. Het gemiddelde per instelling komt, na correctie voor instellingen waar meerdere
respondenten hebben gereageerd, op 3,4 miljoen euro.
Omdat lang niet alle respondenten op deze vraag hebben gereageerd en niet altijd duidelijk
is of de omzet van het eigen cluster of van de gehele instelling is gegeven, zijn ter controle
de gegevens uit de jaarverslagen onderzocht van alle roc‟s, aoc‟s en vakscholen. Van 55%
van de instellingen was de omzet eenvoudig te achterhalen. De minimum omzet bleek in
2009 160.000 euro en de hoogste omzet ruim 13 miljoen. Gemiddeld was de omzet 3,7
miljoen. De roc‟s kennen gemiddeld een hogere omzet dan de aoc‟s, de omzet van de
vakscholen is het laagst. Op basis van de gegevens is het niet mogelijk om de omzet te
relateren aan organisatiekenmerken, zoals organisatievorm.
De vraag is nu of de omzet in de afgelopen jaren is gestegen of gedaald. Alle respondenten
is gevraagd naar hun verwachting. Het merendeel van de respondenten verwacht voor het
komende jaar dat de omzet ongeveer gelijk blijft. Een kwart verwacht een stijging, en 15%
verwacht een daling van de omzet. Omdat ook in de vorige afnamen van de vragenlijst naar
de omzet is gevraagd, is het mogelijk om de ontwikkeling van de omzet van de roc‟s in
beeld te brengen. Als we ons beperken tot de roc‟s die zowel in 2001, 2004 als 2010 de
vragenlijst hebben ingevuld, dan blijkt dat de omzet van deze roc‟s is gestegen.
In de jaarverslagen is de omzet van de afgelopen drie jaar teruggezocht van de roc‟s, aoc‟s
en vakscholen. Dit bleek mogelijk voor 35 instellingen. Gebleken is dat meer instellingen een
stijgende omzet laten zien dan een dalende. Dit bevestigt het beeld dat de omzet van het
contractonderwijs van de instellingen is gegroeid. Voorzichtig is ook de trend zichtbaar dat
instellingen met een relatief hoge omzet vaker een groei laten zien dan instellingen met een
relatief lage omzet. Mogelijke oorzaken zijn concurrentie en de mate waarin een instelling
prioriteit geeft aan het contractonderwijs.
Op grond van de verzamelde data is het mogelijk om een schatting te geven van de totale
omzet van alle mbo-instellingen in Nederland (42 roc‟s, 11 aoc‟s en 13 vakscholen). Een
eenvoudige berekening geeft de volgende indicatie:
roc‟s (42 * 4,7) = 199 miljoen omzet;
aoc‟s (11 * 2,3) = 25 miljoen omzet;
vakscholen (13 * 0,8) = 10 miljoen omzet.
Een totaal van ruim 234 miljoen. Op het totaalbedrag dat in 2009 aan de bve-sector is
toegekend (3,5 miljard) is dit een aandeel van 6,7%8. Alleen voor de roc‟s gaat het om
5,7%. Dit percentage is gelijk aan de schatting van 2004 (5,6%) en hoger dan de schatting

7

Het betreft omzet van de contractactiviteiten zoals eerder gedefinieerd. Enkele instellingen gebruiken afwijkende
definities van contractonderwijs. Het is hierdoor niet uit te sluiten dat in een enkel geval bijvoorbeeld reintegratietrajecten zijn meegeteld.
8
OCW Kerncijfers 2005-2009 (Min. OCW, 2010).
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van 1998 (4,4%). Respondenten schatten het relatieve aandeel van contractactiviteiten op
de totale omzet van de instelling zelf gemiddeld op 7%.
De omzet is wel in absolute zin gestegen; in 1998 bedroeg de omzet van de roc‟s 90 miljoen
euro, in 2004 142 miljoen euro. De huidige schatting van 199 miljoen voor de roc‟s betekent
meer dan een verdubbeling van de omzet in ruim 10 jaar.
Van de hbo-instellingen hebben 24 respondenten informatie over de omzet verstrekt. De
hbo-instellingen geven een minimum aan van 55.000 euro en een maximum van 30 miljoen
euro. Het gemiddelde per instelling komt uit op 3,6 miljoen, dat is 100.000 euro meer dan
de gemiddelde omzet van de mbo-instellingen. We vermoeden echter dat de feitelijke omzet
aanzienlijk hoger is. Een deel van de respondenten heeft alleen de omzet van het eigen
lectoraat of het eigen cluster gerapporteerd. Een in 2007 uitgevoerd onderzoek in opdracht
van de HBO-raad bevestigt dit. Dit onderzoek komt uit op een gemiddelde omzet per
instelling van 5,1 miljoen. Dit zou betekenen dat het relatieve aandeel van de
contractactiviteiten 7,5% van de totale baten van het hbo betreft (HBO-raad, 2007).
Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers aan contractactiviteiten is op het mbo volgens de opgaven van de
respondenten gemiddeld ruim 2.200 per instelling. In totaal gaat het dan om 147.000
deelnemers. In 2004 was het gemiddelde aantal deelnemers per instelling ongeveer 1.700.
Dit lijkt te beteken dat het aantal deelnemers aan contractonderwijs op ondervraagde
instellingen sinds 2004 is toegenomen met gemiddeld 500 deelnemers per (deel)instelling.
Op het hbo hebben de respondenten vaak alleen de deelnemersaantallen gerapporteerd van
de deelinstellingen. Het is hierdoor op basis van deze gegevens niet mogelijk een indicatie te
geven van de deelnemersaantallen in het hbo.

4.5

De marktbenadering
Omgang met de markt
Aan alle respondenten is gevraagd of hun instelling zich bezighoudt met het monitoren van
de markt en van de scholingsbehoefte. De meerderheid geeft aan dit te doen, in meer of
minder frequente mate. Een vijfde van de mbo-instellingen geeft aan dat er niet of
nauwelijks aan monitoring wordt gedaan, maar volgens de meesten van hen bestaan er wel
plannen om dit in de toekomst te gaan doen.
Monitoring van de markt vindt in het mbo met name plaats binnen die contractactiviteiten
die binnen onderwijsclusters/units georganiseerd zijn. Dit was eveneens het geval in 2001,
toen bovendien werd opgemerkt dat dit waarschijnlijk te maken heeft met intensievere
contacten die contractmanagers onderhouden met bpv-docenten. Deze contacten zijn
minder direct en intensief wanneer contractactiviteiten binnen een bv of stichting worden
georganiseerd.
Monitoring vindt vaker en regelmatiger plaats op het hbo dan op het mbo. 14% van de hboinstellingen geeft aan nooit te monitoren, maar een derde hiervan geeft wel aan dat er wel
plannen zijn om dit te doen.
Naast het monitoren van de markt is ook het benaderen van oud-leerlingen een methode
om voeling te houden met de doelgroep van het contractonderwijs, en natuurlijk ook om
potentiële deelnemers te werven uit het bestaande deelnemersbestand. Ook hier geldt dat
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dit vaker en regelmatiger wordt gedaan door hbo-instellingen dan door mbo-instellingen. In
het mbo benadert meer dan 40% van de instellingen de oud-deelnemers nooit.
Concurrentie
Vrijwel alle instellingen geven aan dat zij concurrentie ondervinden als het gaat om
contractonderwijs. Dit was ook in 2004 en 2001 het geval. Zowel mbo- als hbo-instellingen
geven aan met name concurrentie te ondervinden van commerciële instellingen. Daarnaast
worden de publieke onderwijsinstellingen in de eigen sector (andere mbo-instellingen voor
het mbo en andere hbo-instellingen voor het hbo) als voornaamste concurrenten gezien. De
mbo-instellingen noemen daarnaast re-integratiebedrijven, intermediairs en kenniscentra.
Ook in de eerdere afnamen werden deze concurrenten genoemd. Alleen de kenniscentra
werden opvallend genoeg in 2001 door geen van de roc‟s als concurrent benoemd.
De toekomst
Drie kwart van de respondenten van mbo-instellingen geeft aan dat er plannen zijn om de
positie van contractonderwijs binnen de instelling te versterken. Instellingen met een relatief
hoge omzet (2,2 miljoen euro of meer) hebben vaker het plan om contractafdelingen verder
te versterken. Een veelgenoemde reden hiervoor is dat men het contractonderwijs meer wil
binden aan het regulier onderwijs om de relatie tussen regulier onderwijs, contractonderwijs
en bedrijfsleven te verbeteren. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om het mkb aan
instellingen te binden. Daarnaast geven respondenten aan dat de omzet van
contractonderwijs in toenemende mate belangrijk is voor de instelling. De inzet op groei van
het contractonderwijs is onderdeel van de financiële risicospreiding van de instelling. Een
respondent noemt de krimp van het aantal reguliere leerlingen als reden voor de
uitbreidingsplannen van contractactiviteiten. Postinitieel onderwijs wordt gezien als een
mogelijke groeimarkt.
Ook voor het hbo geeft drie kwart van de respondenten aan dat er plannen zijn om het
contractonderwijs te versterken. Vaak genoemde redenen zijn het belang van een sterkere
relatie met de markt en een toenemende behoefte aan scholing door vergrijzing en
stimulering van leven lang leren. Respondenten zien ook hier een groeimarkt in het
contractonderwijs.

4.6

Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn postinitiële activiteiten onderzocht die door publieke aanbieders worden
aangeboden. Onder de noemer contractonderwijs (ongesubsidieerd onderwijs op
contractbasis; betaald door degene die erom vraagt) bieden zij cursussen en opleidingen
voor volwassenen aan. De publieke instellingen hebben twee redenen om contractonderwijs
aan te bieden. Enerzijds om omzet te genereren, anderzijds om als instellingen contact te
blijven houden met het werkveld.
Allereerst is gevraagd naar het onderscheidend karakter van het contractonderwijs. Volgens
de publieke instellingen onderscheidt contractonderwijs zich met name van hun reguliere
onderwijsaanbod in de mate waarin men maatwerk kan bieden. Ten opzichte van
commerciële instellingen ligt de meerwaarde met name in de inhoudelijk beschikbare kennis,
maar ook in de beschikbare faciliteiten, de docenten en de certificering.
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De publieke instellingen bieden voornamelijk contractactiviteiten aan in de vorm van open
inschrijvingen en maatwerktrajecten. Op het mbo bestaat een kleine meerderheid van de
trajecten uit maatwerk, hoewel het aandeel is teruggelopen sinds 2001. In het hbo betreft
het een meerderheid van open inschrijvingen. Het aanbod krijgt met name vorm in korte
bedrijfsopleidingen, maar zowel mbo als hbo kent diverse andere vormen waarin ze hun
contractonderwijs aanbieden.
Daarnaast is gevraagd naar de organisatie van contractonderwijs door de instellingen. Mboinstellingen kiezen steeds vaker voor een interne organisatie van het contractonderwijs:
clusters of units met een centraal aanspreekpunt. Ook het hbo kiest niet vaak voor externe
organisatie (bv of stichting). Ongeveer twee derde van de docenten die lesgeven in het
contractonderwijs van mbo-instellingen, is van de instellingen zelf afkomstig en geeft ook les
in het regulier onderwijs. De verhouding intern/extern is door de jaren heen redelijk
constant gebleven. In het hbo is het aandeel van docenten die ook regulier onderwijs
verzorgen kleiner, maar het betreft nog steeds een meerderheid. Als knelpunt in de
organisatie wordt door een groot deel van de instellingen genoemd dat contractactiviteiten,
ook wat betreft de inzet van docenten, op het tweede plan komen: na het reguliere
onderwijs.
Instellingen zijn niet scheutig met informatie over winstcijfers, wel is enige informatie
beschikbaar over de omzet van de instellingen. Volgens onze schatting is de omzet van de
mbo-instellingen in afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld. De stijging geldt sterker voor de
instellingen met een relatief hoge omzet dan voor die met een relatief lage omzet. De omzet
in het hbo is per instelling groter dan die van roc‟s, die weer meer omzetten dan een
gemiddeld aoc. De omzet van de vakscholen is het kleinst.
Ten slotte zijn vragen gesteld over de concurrentiepositie van instellingen en de
toekomstvisie: welke rol speelt contractonderwijs daarin? Een meerderheid van de
instellingen monitort de markt, maar niet altijd frequent en in het hbo vaker dan in het mbo.
Concurrentie ondervinden de publieke instellingen met name vanuit de commerciële sector,
maar ook van andere publieke instellingen. Drie kwart van hbo- en mbo-instellingen wil het
contractonderwijs versterken. In het mbo met name om het contractonderwijs te binden aan
het reguliere onderwijs en zo de relatie tussen regulier onderwijs, contractonderwijs en
bedrijfsleven te vergroten. In het hbo vanwege het belang van een sterke relatie met de
markt en de toenemende behoefte aan scholing.
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5

Conclusies en discussie

5.1

Inleiding
De noodzaak van een leven lang leren staat al jaren buiten kijf. Of het nu vanuit een
emancipatorische, economische, of sociaalintegratieve invalshoek is, het belang van een
leven lang leren wordt al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw onderkend. De
verantwoordelijkheid voor de deelname aan postinitieel onderwijs ligt bij de sociale partners,
maar ook de overheid heeft de afgelopen jaren diverse initiatieven ondernomen om de
deelname aan postinitieel onderwijs te vergroten.
Ecbo en zijn voorgangers hebben in het verleden diverse onderzoeken uitgevoerd om zicht
te krijgen op de stand van zaken van het postinitieel onderwijs in Nederland. Zo is diverse
malen de monitor postinitieel afgenomen: een onderzoek dat inzicht geeft in de deelname
van volwassenen aan postinitieel onderwijs. Ook is onderzoek uitgevoerd naar de positie van
de publieke infrastructuur (roc‟s, aoc‟s, vakscholen en hbo-instellingen) in de markt van
postinitieel onderwijs.
Beide onderzoeken zijn in 2010 herhaald zodat trendanalyses mogelijk zijn. Door beide
onderzoeken te combineren kan bovendien enig inzicht gegeven worden in de (mis)match
tussen vraag en aanbod vanuit de publieke infrastructuur.
Hieronder beschrijven we kort de opzet van het onderzoek, om vervolgens per paragraaf
een onderzoeksvraag te beantwoorden. We sluiten af met enkele aanbevelingen voor verder
onderzoek.

5.2

Onderzoeksvragen en -opzet
De monitor postinitieel brengt door middel van een vragenlijst onder ruim 3.000 werkenden
in de leeftijd van 15 tot 65 jaar die deelnemen aan het panel van TNS NIPO, de vraag naar
postinitieel onderwijs ten behoeve van het werk in beeld. Het onderzoek bouwt voort op de
afnamen in 2000 en 2005, en kan deels vergeleken worden met onderzoek uit 1994 en
1999. De eerdere onderzoeken hadden als doelstelling om de stand van zaken op te maken,
voorliggend onderzoek heeft deze traditie voortgezet zodat trendanalyses mogelijk zijn. Het
onderzoek is uitgebreid met enkele vragen over het deelnemersperspectief, zodat de
vraagkant vanuit het deelnemersperspectief volledig in beeld kan worden gebracht.
De monitor publieke infrastructuur brengt door middel van een vragenlijst onder
contractmanagers van mbo- en hbo-instellingen de aanbodkant in beeld vanuit het
perspectief van de publieke infrastructuur. Daarbij wordt voortgebouwd op onderzoeken in
2001 en 2004. Voor het eerst is ook het hbo in het onderzoek betrokken, om een
vergelijking tussen mbo en hbo mogelijk te maken.
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De vraagstelling van het onderzoek is als volgt:
1 Waaruit bestaat de scholingsvraag van deelnemers en hoe zien de leerinspanningen van
volwassenen eruit (in vergelijking met eerder metingen)? Zie paragraaf 5.3.
2 Welke keuzeprocessen spelen een rol op het niveau van de deelnemers aan postinitieel
leren? Zie paragraaf 5.4.
3 In welke mate worden scholingsactiviteiten voor volwassen ontplooid door publieke
mbo- en hbo-instellingen en hoe succesvol zijn ze daarin? Zie paragraaf 5.5.
4 In hoeverre voldoet het aanbod van de publieke mbo- en hbo-instellingen aan de vraag
van de deelnemers? Zie paragraaf 5.6.
5 Wat is de betekenis van de gevonden resultaten voor de publieke infrastructuur van het
postinitieel onderwijs? Zie paragraaf 5.7.

5.3

De scholingsvraag en leerinspanningen van volwassenen in 2010
De deelname aan beroepsgerichte opleidingen of cursussen is vanaf 1994 aanzienlijk
toegenomen, maar daarna een periode stabiel gebleven. In 2010 zien we wederom een
stijging. Iets meer dan de helft van de werkenden van 15 tot 65 jaar heeft in de laatste 12
maanden een cursus of opleiding gevolgd.
Volgens de Lissabon-doelstelling die Nederland zichzelf stelt, zou in 2010 20% van de
volwassenen tussen de 25 en 65 jaar in de laatste 4 weken een cursus of opleiding moeten
hebben gevolgd (Min. OCW 2004a). In dit onderzoek blijft het deelnamepercentage volgens
deze definitie beperkt tot 16%: de Lissabon-doelstelling 2010 zou dus niet behaald zijn9. Wel
voldoet Nederland aan de Europese doelstelling voor 2010 (12,5%) en de nieuwe Europese
doelstelling voor 2020 (15%) (Europese Commissie, 2010).
Uit de analyse van de kenmerken van de deelnemers aan postinitieel leren in 2010 komt
deels het bekende beeld naar voren. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt deelname aan
scholing af. Hoe hoger het opleidingsniveau, des te hoger de deelname aan postinitieel
onderwijs. Medewerkers van kleine bedrijven en zelfstandigen volgen minder vaak cursussen
en opleidingen.
Ten opzichte van eerdere afnamen zijn wel een aantal verschuivingen zichtbaar. Vrouwen,
jongeren onder de 21 en deeltijdwerkers hebben hun achterstand (vrijwel) ingehaald, en
ook zelfstandigen kennen een inhaalslag ten opzichte van werknemers.

5.4

De keuzeprocessen van de deelnemers aan postinitieel leren in 2010
De cursussen en opleidingen die deelnemers volgen zijn voornamelijk vakinhoudelijk van
aard. De scholing is in meerderheid kortlopend; het betreft ongeveer even vaak een
maatwerkcursus voor bedrijven als een cursus met een open inschrijving (regulier aanbod).
Tussen het volgen van scholing en de houding van de omgeving ten opzichte van scholing
blijkt een zwakke positieve samenhang te bestaan: volwassenen zijn eerder geneigd een
9

De in ons onderzoek gehanteerde onderzoeksgroep komt niet geheel overeen met die in de geformuleerde
doelstelling. Belangrijkste verschillen zijn dat voorliggend onderzoek zich beperkt tot werkenden en scholing
gerelateerd aan werk, terwijl voor de Lissabon-doelstelling ook werklozen en scholing uit interesse of hobby worden
meegeteld.
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opleiding te volgen indien zij menen dat hun omgeving positief staat ten opzichte van
scholing. Collega‟s, en met name werkgevers blijken van grote invloed op het keuzeproces
van een opleiding of cursus. De werkgever is vaak de initiatiefnemer. Een derde van de
cursussen wordt door de werkgever gekozen, en als de medewerker zelf kiest zijn collega‟s
en de werkgever belangrijke informatiebronnen. Steeds meer bedrijven beschikken over
opleidingsinstrumenten. Het persoonlijk ontwikkelplan (POP) en functioneringsgesprek
komen in redelijk grote mate voor bij de werkenden in Nederland, EVC en het eigen
leerbudget in een meer bescheiden mate. Werkgevers vergoeden in meerderheid de kosten
voor werkgerelateerde scholing, een terugbetalingsregeling van de opleidingskosten bij
vertrek van de werknemer komt wel steeds vaker voor.
De deelnemers volgen de scholing voornamelijk bij commerciële aanbieders en de eigen
werkgever of branche-instituut. De publieke sector speelt een kleine rol, maar het aandeel
van de mbo-instellingen op de markt voor postinitieel onderwijs is tussen 2005 en 2010
verdubbeld tot 8%. Het aandeel van de mbo-instellingen is daarmee voor het eerst groter
dan dat van de hbo-instellingen.

5.5

De scholingsactiviteiten door publieke mbo- en hbo-instellingen in 2010
Volgens de publieke instellingen onderscheidt hun contractonderwijs zich met name van hun
reguliere aanbod in de mate waarin met maatwerk kan bieden. Ten opzichte van
commerciële instellingen ligt de meerwaarde met name in de inhoudelijk beschikbare kennis,
maar ook in de beschikbare faciliteiten, de docenten en de certificering.
De publieke instellingen bieden met name open inschrijvingen en maatwerktrajecten aan op
de markt van het postinitieel onderwijs. Het mbo kent een kleine meerderheid aan
maatwerktrajecten, maar het aandeel loopt licht terug. Op het hbo gaat het in meerderheid
om open inschrijvingen. Het aanbod krijgt met name vorm in korte bedrijfsopleidingen, maar
de diversiteit in de vorm van het aanbod is groot.
Zagen we eerder al dat het aandeel van de mbo-instellingen op de markt van postinitieel
onderwijs sterk toegenomen is, uit een voorzichtige schatting blijkt ook de omzet
toegenomen. De groei lijkt sterker voor instellingen die reeds een relatief hoge omzet
hadden, dan voor instellingen met een relatief lage omzet. Op het totaalbedrag dat in 2009
aan de bve-sector is toegekend (3,5 miljard) betreft het een aandeel van 6,7%. Dit is een
toename van ruim 2% ten opzichte van 1998. De data van het hbo waren niet betrouwbaar
genoeg om een dergelijke analyse te kunnen maken.
Mbo-instellingen kiezen steeds vaker voor een interne organisatie van het contractonderwijs:
drie kwart kiest voor clusters of units met een centraal aanspreekpunt. Ook in het hbo wordt
niet vaak gekozen voor een externe organisatie in de vorm van een stichting of bv. De
verhouding tussen interne en externe docenten is in de afgelopen jaren redelijk constant
gebleven; ongeveer twee derde van de docenten die contractactiviteiten verzorgen op het
mbo, is ook betrokken bij het reguliere onderwijs. Het hbo maakt eveneens in meerderheid
gebruik van de interne docenten.
Contractmanagers ervaren als belangrijk knelpunt dat het contractonderwijs op het tweede
plan komt, achter het reguliere onderwijs. Drie kwart van de hbo- en mbo-instellingen wil
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het aandeel van het contractonderwijs echter wel versterken. In het mbo met name om het
contractonderwijs te binden aan het reguliere onderwijs en zo de relatie tussen regulier
onderwijs, contractonderwijs en bedrijfsleven te vergroten. In het hbo vanwege het belang
van een sterke relatie met de markt en een toenemende behoefte aan scholing. Door beide
wordt het contractonderwijs bovendien gezien als mogelijke groeimarkt.

5.6

De match tussen aanbod en vraag door de publieke infrastructuur
De keus voor een opleiding en aanbieder blijkt zeker geen keus die wordt genomen door de
volwassene alleen, na uitgebreide oriëntatie op de mogelijke aanbieders. Ongeveer een
kwart van de deelnemers meent dat de aanbieder waar zij de cursus of opleiding hebben
gevolgd, de enige aanbieder is, en dat het maken van een keuze dus niet mogelijk is.
Daarnaast is van belang dat naast de deelnemer zelf ook diens werkgever en collega‟s
belangrijk zijn in de match tussen vraag en aanbod. De werkgever betaalt vaak, en bepaalt
in een aantal gevallen welke cursus of opleiding wordt gevolgd. Juist de keuze voor een
mbo-opleiding blijkt relatief vaak door de werkgever gemaakt. Werkgever en collega‟s
beïnvloeden de deelnemers in ieder geval in hun keuze.
De publieke instellingen richten zich maar beperkt op de werknemers of werkgevers om
deelnemers voor hun contractactiviteiten te werven. Monitoring van de markt gebeurt vaker
door hbo-instellingen dan door mbo-instellingen, maar is voor beide geen
vanzelfsprekendheid. Hetzelfde geldt voor het aanschrijven van oud-deelnemers voor
(bij)scholing. Publieke instellingen die hun contractonderwijs intern hebben georganiseerd,
doen vaker aan monitoring en het benaderen van oud-deelnemers. De voeling van deze
intern georganiseerde afdelingen met het bedrijfsleven lijkt dus groter dan van instellingen
die hun contractonderwijs hebben georganiseerd in een stichting of een bv.
Kijken we naar de kenmerken van de deelnemers die voor een mbo- of hbo-instelling kiezen,
dan blijkt dat het mbo vooral de jongere deelnemers (16-21 jaar) bedient, en het hbo vooral
de hoger opgeleiden. Oudere deelnemers kiezen vaker een commerciële aanbieder. Lager
opgeleiden en middelbaar opgeleiden volgen relatief vaak scholing door het eigen
bedrijf/branche. De deelnemers die kiezen voor de publieke instellingen als aanbieder van
hun postinitieel onderwijs lijken daarmee op de doelgroep van het reguliere onderwijs van
de mbo- en hbo-instellingen.
Een vaker opgeworpen vraag die daaruit voorkomt is of het postinitiële onderwijs dat de
publieke instellingen aanbieden wel zo onderscheidend is ten opzichte van hun reguliere
aanbod. De grens tussen regulier onderwijs en postinitieel onderwijs is in ieder geval
rekbaar. Wat betreft organisatievorm lijkt het postinitieel onderwijs door de publieke
instellingen steeds meer op het regulier onderwijs. Contractactiviteiten worden
organisatorisch steeds vaker ingebed binnen het reguliere onderwijs. En ook het aanbod lijkt
vaak op het reguliere onderwijs. De mbo-instellingen noemen de mate waarin zij maatwerk
kunnen leveren het belangrijkste onderscheidende kenmerk van hun postinitiële aanbod ten
opzichte van het reguliere aanbod. Maar tegelijkertijd hebben we geconstateerd dat het
aandeel van die maatwerkcursussen in het gehele aanbod van postinitieel onderwijs van
mbo-instellingen terug lijkt te lopen. Ook door hbo-instellingen wordt met name onderwijs
aangeboden in de vorm van open inschrijvingen.

42

ecbo

Een leven lang leren in 2010

5.7

De toekomst van de publieke infrastructuur in de markt van het postinitieel
onderwijs
Een actuele discussie in het vraagstuk rond de toekomst van de publieke infrastructuur in de
markt van het postinitieel onderwijs is of het aanbieden van contractonderwijs door de
publieke infrastructuur zorgt voor kruisbestuiving of voor concurrentievervalsing. Voor beide
zijn argumenten te vinden in de literatuur. Voorstanders van contractonderwijs door
publieke onderwijsinstellingen geven aan dat het aanbieden van contractactiviteiten zorgt
voor een doelmatige benutting van overheidsmiddelen omdat de huidige
onderwijsinfrastructuur beter benut wordt, en een positief effect heeft voor het reguliere
onderwijs, omdat het reguliere onderwijs sterker op de ontwikkeling op de arbeidsmarkt
wordt gericht. Tegenstanders wijzen op het oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen en de
oneerlijke concurrentie door schaalgrootte en het betrouwbare imago van publieke
instellingen.
Op grond van het uitgevoerde onderzoek kan geen sluitende uitspraak worden gedaan over
de wenselijkheid of onwenselijkheid van het aanbieden van contractonderwijs door de
publieke infrastructuur. Wel zijn een aantal bevindingen gedaan die de discussie kunnen
voeden.
Allereerst de vraag of kruisbestuiving daadwerkelijk plaatsvindt. Kruisbestuiving wordt door
de instellingen nog steeds aangedragen als de belangrijkste reden om het contractonderwijs
uit te breiden: men hoopt de relatie tussen regulier onderwijs, contractonderwijs en
bedrijfsleven te versterken. Tegelijkertijd zou dit een signaal kunnen zijn dat kruisbestuiving
nog altijd een behoefte is en geen realiteit.
Een ander signaal dat het idee van kruisbestuiving nog steeds speelt, is dat mbo-instellingen
hun contractonderwijs steeds meer intern gaan organiseren in plaats van in losse bv‟s of
stichtingen. De verbondenheid met het reguliere onderwijs staat dan meer centraal in de
organisatie, niet zelfstandigheid en een eigen imago zoals in eerdere afnamen van de
monitor. Opvallend is dan wel dat het aandeel docenten afkomstig uit de eigen organisatie in
de mbo-instellingen niet noemenswaardig is toegenomen. Kruisbestuiving door inzet van
dezelfde docenten wordt dus gezien als mogelijkheid, maar is zeker nog niet overal een
realiteit.
Kruisbestuiving zou ook kunnen leiden tot verdringing van het regulier onderwijs. De vraag
of dit daadwerkelijk gebeurt kan niet worden beantwoord, aangezien alleen
contractmanagers zijn bevraagd, en geen managers van het reguliere onderwijs. De
contractmanagers zelf geven aan dat het regulier onderwijs nog altijd op de eerste plaats
komt, en benoemen dit juist als knelpunt voor het goed organiseren van het
contractonderwijs.
Ten tweede de vraag of publieke instellingen zorgen voor concurrentievervalsing op de
markt voor postinitieel onderwijs. De publieke sector speelt nog steeds een kleine rol, maar
het aandeel van de mbo-instellingen op de postinitiële markt is tussen 2005 en 2010
verdubbeld tot 8%, wellicht ten koste van de commerciële aanbieders. De hbo-instellingen
kennen een aandeel van 5%, naar schatting10 ongeveer gelijk aan of iets meer dan bij
eerdere afnamen. Of er sprake is van oneerlijke concurrentie tussen publieke en andere
aanbieders kan op grond van het onderzoek niet worden vastgesteld, wel is het op basis van
de gegevens mogelijk om uitspraken te doen over de visie van instellingen op hun
10

In eerdere afnamen was de deelname niet uitgesplitst naar hbo en universiteit.
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concurrentiepositie. Aan de ene kant geven de publieke instellingen aan commerciële
aanbieders als belangrijkste concurrent te ervaren, naast andere publieke instellingen in de
eigen sector, re-integratiebedrijven, intermediairs en kenniscentra. Van concurrentie tussen
commerciële en publieke aanbieders lijkt dus in de ogen van de publieke aanbieder zeker
sprake te zijn. Eén op de acht mbo-instellingen ziet bovendien eigenlijk geen meerwaarde
van een publieke instelling als aanbieder ten opzichte van commerciële aanbieders.
Of deze concurrentie ook oneigenlijk is, is nog de vraag. De publieke instellingen lijken hun
voordelen ten opzichte van commerciële aanbieders niet echt uit te buiten. Zo benadert ruim
40% van de mbo-instellingen nooit oud-deelnemers voor onderhoudscursussen. Daarnaast
besteedt een deel van de publieke instellingen nauwelijks aandacht aan het op de kaart
zetten van contractactiviteiten: zij maken naar hun mening te weinig winst met
contractonderwijs en zetten hun activiteiten daarom op een laag pitje of stoppen er geheel
mee. Andere instellingen zien contractonderwijs nadrukkelijk wel als mogelijke
inkomensbron. Er lijkt wat dat betreft een tweedeling op te treden dus publieke instellingen
met een aanzienlijke contractpoot, en publieke instellingen zonder noemenswaardig aandeel
contractactiviteiten.
Publieke aanbieders plukken dus niet altijd de vruchten van de mogelijkheden die het
reguliere onderwijs biedt, knelpunten in relatie tot het regulier onderwijs bestaan
overduidelijk wel. Het reguliere onderwijs krijgt op de publieke instellingen vrijwel altijd
prioriteit boven het contractonderwijs, en dit wordt genoemd als belangrijkste knelpunt bij
het organiseren van contractactiviteiten. De knelpunten die in 2010 worden genoemd, zijn
grotendeels dezelfde als in eerdere metingen. Het accent is echter wel verschoven; de
inzetbaarheid van docenten wordt nu meer als een knelpunt ervaren dan 5 jaar geleden. Dit
houdt waarschijnlijk verband met de decentrale organisatiestructuur waar veel instellingen in
de afgelopen jaren voor hebben gekozen. In een organisatie waar publieke en private taken
worden gecombineerd zijn knelpunten zoals die in dit onderzoek naar voren komen vaak een
„fact of life‟: een taakorganisatie (initieel onderwijs) en marktorganisatie (contractonderwijs)
hebben nu eenmaal uiteenlopende doelen, de combinatie van publiek-private taken binnen
een organisatie zorgt voor spanningen.
Tot slot het argument dat publieke instellingen bijdragen aan de diversiteit van het aanbod.
Dit argument lijkt door de instellingen en de deelnemers in ieder geval in één opzicht te
worden onderschreven: instellingen vinden dat hun inhoudelijke kennis hun een meerwaarde
geeft ten opzichte andere aanbieders, en het merendeel van de deelnemers geeft aan dat
hun opleiding of cursus niet door andere aanbieders wordt aangeboden. Dit laatste gegeven
wordt ook onderschreven door de deelnemers van opleidingen en cursussen die worden
verzorgd door commerciële aanbieders: deze deelnemers stellen ook dat het aanbod van
commerciële aanbieders uniek en onderscheidend is.

5.8

Verder onderzoek
In dit rapport zijn twee trendanalyses opgenomen:
een trendanalyse naar de vraag naar postinitieel onderwijs door deelnemers;
een trendanalyse naar het aanbod van postinitieel onderwijs door publieke instellingen.
De combinatie van beide trendanalyses heeft de discussie over de (mis)match tussen de
vraag en het aanbod en de discussie over de rol van de publieke infrastructuur in de markt
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van postinitieel onderwijs verder gevoed. Een stuk van de puzzel ontbreekt echter nog: het
aanbod van de andere aanbieders (werkgevers, commerciële organisaties, kenniscentra).
Voldoet hun aanbod volledig aan de vraag naar scholing, of vertegenwoordigt het aanbod
van de publieke instellingen een niche die de andere aanbieders niet kunnen vullen? Ook
ontbreekt het inzicht in de vraag of en hoe de kruisbestuiving in de publieke instellingen
plaatsvindt. Hiertoe is meer onderzoek noodzakelijk.
Relevant is hierbij in hoeverre de vraag naar postinitieel onderwijs zich laat scheiden van de
vraag naar regulier onderwijs. In een tijd waarin steeds meer dertigplussers kiezen voor bbltrajecten (Eimers e.a., 2010) maar tegelijkertijd het kabinet de publieke bijdrage aan de
bekostiging van onderwijs aan dertigplussers wil beperken, is deze vraag zeker relevant. Dit
onderzoek geeft indicaties dat het onderscheid tussen initieel en postinitieel onderwijs niet
zo rechtlijnig is, ook niet waar het gaat om contractonderwijs aangeboden door publieke
aanbieders.
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Bijlage 1: Vragenlijst werkenden
Hieronder de vragenlijst zoals deze in juli 2010 door het NIPO is afgenomen onder de
werkenden van 16 jaar en ouder in hun panel. De routing van de vragenlijst is in
onderstaand overzicht grotendeels weggelaten. Enkele achtergrondvariabelen die wel in de
rapportage zijn gebruikt, zijn niet opgenomen in de vragenlijst aangezien deze data reeds
bekend waren van het panel.

1 Inleidende tekst
In onze jeugd zijn we allemaal naar school geweest.
Veel mensen blijven ook bijleren na hun schoolperiode.
In deze vragenlijst willen we u een aantal vragen stellen over wat u de laatste 12 maanden
aan scholing heeft gevolgd.
We stellen u deze vragen omdat we denken dat het aanbod aan scholing door instellingen
niet altijd overeenkomt met de behoefte aan scholing van veel mensen.
Met behulp van het onderzoek hopen we het aanbod van scholing te verbeteren.
Daarnaast willen we graag weten of er sinds de afname van de vragenlijst 5 jaar geleden
iets is veranderd in de keuzes die mensen maken.
We verwachten dat u 5 tot 20 minuten met de vragenlijst bezig bent.
Allereerst willen wij u enkele vragen stellen over uw werkzaamheden
A01

Heeft u een betaalde baan?
1
2

A02

ja
nee

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Hiermee bedoelen wij de opleiding
die u heeft afgerond.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

geen voltooide opleiding
basisonderwijs (lagere school/speciaal lager onderwijs)
praktijkonderwijs (ibo, ivbo, svo)
vmbo (voorbereidend middelbaar onderwijs, mavo, mulo of lbo)
havo, vwo (mms, hbs, gymnasium, atheneum)
mbo 1 of 2 (kmbo, primair leerlingstelsel, bol/bbl 1- of 2-jarig)
mbo 3 of 4 (leerlingwezen secundair of tertiair, bol/bbl 3- of 4 jarig)
kort hbo, associate degree
hbo (bachelor)
universiteit (bachelor, doctoraal of master)
doctoraat, medisch specialist
12 anders of onbekend
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A03

Hoeveel uren werkt u volgens uw dienstverband?
…. uren

A04

Sinds wanneer bent u bij uw huidige werkgever in dienst, dan wel bent u
werkzaam als zelfstandige?
…. jaar

A05

Sinds wanneer werkt u bij deze werkgever in uw huidige functie?
… jaar

A06

In welke branche is uw bedrijf of organisatie actief?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A07

Hoeveel mensen werken bij het bedrijf, de organisatie waarvoor u
werkzaam bent?
1
2
3
4
5
6

52

Landbouw/visserij
Industrie
Bouw
Handel
Transport
Horeca
Bank en verzekering
Zakelijke dienstverlening
Onderwijs
Gezondheidszorg/welzijn
Cultuur
ICT
anders, namelijk

1 tot 9
10 tot 49
50 tot 99
100 tot 199
200 of meer
weet niet
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De volgende vragen hebben betrekking op scholing

B01

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een cursus of opleiding gevolgd (of
volgt u deze nog) voor uw huidige of toekomstige werk? Het kan
bijvoorbeeld gaan om een korte cursus op de werkvloer, een cursus bij
een commercieel opleidingsbureau maar ook om een opleiding aan een
roc, hogeschool of universiteit.
1
2

B02

Heeft u in de afgelopen 4 weken een cursus of opleiding gevolgd (of volgt
u deze nog) voor uw huidige of toekomstige werk? Het kan bijvoorbeeld
gaan om een korte cursus op de werkvloer, een cursus bij een
commercieel opleidingsbureau maar ook om een opleiding aan een roc,
hogeschool of universiteit.
1
2

B03

ja
nee, geen cursussen of opleidingen gevolgd

ja
nee, geen cursussen of opleidingen gevolgd

Hoeveel verschillende cursussen/opleidingen heeft u in totaal voor uw
werk gevolgd in de afgelopen 12 maanden?

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

cursus
cursussen
cursussen
cursussen
of meer cursussen

B04a U geeft aan in de afgelopen 12 maanden een cursus of opleiding te
hebben gevolgd of nog te volgen. Kunt u van deze cursus of opleiding de
naam of een omschrijving intypen?
1
B04b U geeft aan in de afgelopen 12 maanden XXX cursussen gevolgd te
hebben of nog te volgen. Kunt u van 2 (voor uw werkzaamheden
belangrijkste) cursussen of opleidingen de naam of een omschrijving
intypen?
1
2
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B05

Waar zou u de cursus/opleiding XXX kunnen onderbrengen? Is dat onder:
<indien 2 opleidingen gevolgd  2 x uitvragen>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B06

Welke omschrijving past het best bij de cursus/opleiding?
1
2
3
4

B07

Ikzelf
Werkgever
Anders

Hoe lang duurde de cursus/opleiding?
1
2
3
4
5
6

54

Reguliere opleiding of cursus
Opleiding of cursus die speciaal voor u op maat is gemaakt
Opleiding of cursus die speciaal voor uw bedrijf op maat is gemaakt
Weet niet

Heeft u zelf het initiatief genomen om deze cursus/opleiding te gaan
volgen, of kwam uw werkgever met het voorstel?

1
2
3
B09

Vreemde talen/talen
(Beter leren) lezen en schrijven
Arbo, veiligheid, gezondheid, milieu
Computertechniek, dataverwerking, tekstverwerking
Management/leidinggeven
Communicatie, projectmatig werken en samenwerken
Marketing en verkoop
Financieel beheer
Secretariële beroepen
(Overige) vakinhoudelijke cursussen
Iets anders, namelijk <open>

Maximaal 1 dag
Enkele dagen (al dan niet aaneengesloten) binnen een korte periode
1 dag(deel) of avond per week over een langere periode
Meer dagen/dagdelen per week over een langere periode
1 of 2 dagen/dagdelen per maand over een langere periode
Wisselend of anders
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B10

Wie betaalde de directe kosten van de cursus/opleiding? (met directe
kosten wordt bedoeld: de kosten voor de cursus zelf, voor de boeken en
materialen, die daar gebruikt worden, reisgeld etc.)

1
2
3
4
5
6
B11

Wat was de belangrijkste aanleiding tot het volgen van deze
cursus/opleiding?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B12

Nieuwe/andere apparatuur/machines/computers/software in huidige functie
Nieuwe/andere eisen aan de werkmethoden in huidige functie
Nieuwe/andere functie
Het verhogen van promotiekansen
Het verbeteren van mijn kansen op de arbeidsmarkt
Om in te kunnen vallen voor een collega
Algemeen kennisniveau verhogen
Algemeen vaardighedenniveau verhogen
Anders

Wie gaf deze cursus/opleiding?
1
2
3
4
5
6
7
8

9
B13

Mijn werkgever
Ikzelf
Zowel ikzelf als mijn werkgever
(iemand) anders, namelijk <open>
Geen directe kosten
Weet niet

Commerciële organisatie
Eigen bedrijf/werkgever
Eigen branche/onderwijsbegeleidingsdienst
Universiteit
Hogeschool
Roc/aoc/vakschool
Producent/dealer apparatuur
Anders, namelijk
Weet niet

Hoe kwam u terecht bij aanbieder XXX?
1
2
3
4
5
6
7

via werkgever/collega's
via vrienden of familie
via opleidingsfonds, werkgeversorganisatie of kenniscentra
via eerdere ervaring met deze aanbieder
via zoeken op internet
via advertenties/reclame
anders, namelijk
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B14

Wat was de belangrijkste reden waarom u koos voor deze opleiding?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoe beoordeelt u de cursus of opleiding? Kunt u uw oordeel uitdrukken in
een cijfer van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor zeer negatief en 5 voor zeer
positief.

1

Positief

Negatief

B15

De opleiding wordt niet door een andere aanbieder aangeboden
De leermethode past bij mij
Het niveau van de opleiding past bij mij
Eerdere positieve ervaringen met de aanbieder
Praktische zaken als kosten, locatie en tijd
De opleiding kon op maat worden gemaakt
Tevredenheid en slagingspercentage eerdere deelnemers
Imago van de aanbieder
Niet van toepassing, keus is door iemand anders gemaakt
Anders, namelijk

2

3

4

5

Beoordeling

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten van de opleiding of cursus? Kunt u
uw oordeel uitdrukken in een cijfer van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor zeer
negatief en 5 voor zeer positief.

1

Positief

Negatief

B16

2

3

4

5

de inhoud: wat u leerde
de leermethode: hoe u leerde
de snelheid van de cursus/opleiding
het niveau van de cursus/opleiding
de docent
praktische zaken als kosten, locatie en tijd

B17

Wilt u in de toekomst (nogmaals) een cursus of opleiding aan XXX volgen?
1
2
3

56

Ja
Nee
Weet niet
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B18

U heeft aangegeven geen interesse te hebben om een cursus/opleiding
aan XXX te volgen. Wat is daarvoor de belangrijkste reden?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C01

Het niveau van hun aanbod is te laag
Het niveau van hun aanbod is te hoog
De inhoud van hun aanbod sluit niet aan bij wat ik wil
De gevolgde leermethode sluit niet aan bij wat ik wil
De doelgroep van de instellingen is te jong
Het aanbod van de instellingen is mij onbekend
Praktische zaken als kosten, locatie en tijd
Ik wil in het geheel geen cursussen of opleidingen meer volgen
Anders, namelijk

U heeft aangegeven in de afgelopen 12 maanden geen cursussen of
opleidingen voor uw huidige werk of toekomstige werk te hebben
gevolgd. Wat zijn daarvoor de belangrijkste redenen? U kunt maximaal
drie antwoorden kiezen.
1
2
3
4
5
6
7

Voor mijn werk is het volgens van een opleiding of cursus niet nodig
Ik heb geen tijd voor het volgen van een opleiding of een cursus
Ik ben niet gemotiveerd voor het volgen van een opleiding of een cursus
Er werd een te hoge eigen financiële bijdrage gevraagd
Mijn werkgever geeft geen toestemming om een opleiding of cursus te volgen
Ik ken geen opleidingen die voor mij leerzaam zijn
Ik volg regelmatig cursussen, maar de afgelopen 12 maanden niet door
omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte, familieomstandigheden, niet doorgaan
cursus etc.)
Anders, namelijk

8
C02

Kunt u hieronder aangeven welke van de volgende instellingen u als
aanbieder van cursussen en opleidingen voor werkenden kent (wij
bedoelen hiermee instellingen die cursussen en/of opleidingen aanbieden
die u naast uw werk kunt volgen).
1
2
3
4
5
6
7

Roc/aoc/vakschool
Hbo
Universiteit
Eigen branche
Eigen bedrijf/werkgever
Commerciële opleidingsbedrijven
Producent/dealer apparatuur
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We willen u enkele vragen stellen over het roc, aoc, vakschool als aanbieder van opleidingen
en cursussen.

D01

Heeft u in het verleden wel eens een werkgerelateerde cursus of opleiding
gevolgd aan een roc, aoc of vakschool (niet zijnde uw eerste opleiding)?
1
2
3

D02

Ja
Nee
Weet niet

U geeft aan wel eens een werkgerelateerde cursus of opleiding gevolgd te
hebben aan een roc, aoc of vakschool (niet zijnde uw eerste opleiding).
Kunt u van de laatste door u aldaar gevolgde cursus of opleiding de naam
of een omschrijving intypen.
1

D03

Waar zou u de cursus/opleiding XXX kunnen onderbrengen? Is dat onder:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

D04

Welke omschrijving past het best bij de cursus/opleiding?
1
2
3
4

D05

Reguliere opleiding of cursus
Opleiding of cursus die speciaal voor mij op maat is gemaakt
Opleiding of cursus die speciaal voor mijn bedrijf /het bedrijf waar ik werk op
maat is gemaakt
Weet niet

Hoe kwam u terecht bij het roc, aoc of vakschool?
1
2
3
4
5
6
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Vreemde talen/talen
(Beter leren) lezen en schrijven
Arbo, veiligheid, gezondheid, milieu
Computertechniek, dataverwerking, tekstverwerking
Management/leidinggeven
Communicatie, projectmatig werken en samenwerken
Marketing en verkoop
Financieel beheer
Secretariële beroepen
(Overige) vakinhoudelijke cursussen
Iets anders, namelijk

Via
Via
Via
Via
Via
Via

werkgever/collega's
vrienden of familie
opleidingsfonds, werkgeversorganisatie of kenniscentra
eerdere ervaring met deze aanbieder
zoeken op internet
advertenties/reclame
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7
D06

Anders, namelijk

Wat was de belangrijkste reden waarom u koos voor een roc, aoc of
vakschool, en niet voor een andere aanbieder?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoe beoordeelt u de cursus of opleiding? Kunt u uw oordeel uitdrukken in
een cijfer van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor zeer negatief en 5 voor zeer
positief.

1

Positief

Negatief

D07

De opleiding wordt niet door een andere aanbieder aangeboden
De leermethode past bij mij
Het niveau van de opleiding past bij mij
Eerdere positieve ervaringen met de aanbieder
Praktische zaken als kosten, locatie en tijd
De opleiding kon op maat worden gemaakt
Tevredenheid en slagingspercentage eerdere deelnemers
Imago van de aanbieder
Niet van toepassing, keus is door iemand anders gemaakt
Anders, namelijk <OPEN>

2

3

4

5

Beoordeling

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten van de opleiding of cursus? Kunt u
uw oordeel uitdrukken in een cijfer van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor zeer
negatief en 5 voor zeer positief.

1

Positief

Negatief

D08

2

3

4

5

de inhoud: wat u leerde
de leermethode: hoe u leerde
de snelheid van de cursus/opleiding
het niveau van de cursus/opleiding
de docent
praktische zaken als kosten, locatie en tijd
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D09

Wilt u in de toekomst (nogmaals) een cursus of opleiding aan het roc, aoc
of vakschool volgen?
1
2
3

D10

Ja
Nee
Weet niet

U heeft aangegeven geen interesse te hebben om een cursus/opleiding
aan een roc, aoc of vakschool te volgen. Wat is daarvoor de belangrijkste
reden?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Het niveau van hun aanbod is te laag
Het niveau van hun aanbod is te hoog
De inhoud van hun aanbod sluit niet aan bij wat u wilt
De gevolgde leermethode sluit niet aan bij wat u wilt
De doelgroep van de instellingen is te jong
Het aanbod van de instellingen is u onbekend
Praktische zaken als kosten, locatie en tijd
Ik wil in het geheel geen cursussen of opleidingen meer volgen
Anders, namelijk

We willen u enkele vragen stellen over het hbo als aanbieder van opleidingen en cursussen.
Idem aan deel D.

Nog enkele algemene vragen tot slot
F01

Welke van de volgende opleidings- en scholingsinstrumenten zijn er
binnen uw bedrijf beschikbaar? (meerdere antwoorden mogelijk)
1
2
3

Persoonlijk ontwikkelplan (POP)
Eigen leerbudget (scholingsvoucher, individuele leerrekening, scholingsbudget)
Testen van kennis en vaardigheden voordat u met een cursus of opleiding
begint (EVC, opstellen portfolio)
Functionerings- of beoordelingsgesprekken
Een ander instrument, namelijk:
Geen van deze

4
5
6
F02

Van welk opleidings- of scholingsinstrument heeft u in de afgelopen 12
maanden gebruik gemaakt? (Meerdere antwoorden mogelijk)
1
2
3
4
5
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Persoonlijk ontwikkelplan (POP)
Eigen leerbudget (scholingsvoucher, individuele leerrekening, scholingsbudget)
Testen van kennis en vaardigheden voordat u met een cursus of opleiding
begint (EVC, opstellen portfolio)
Functionerings- of beoordelingsgesprekken
Een ander instrument, namelijk:
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6

Als een werknemer van het bedrijf of de organisatie waar u werkt, een
cursus of opleiding volgt die door het bedrijf betaald wordt, dient de
werknemer dan een deel van de opleidingskosten terug te betalen als
hij/zij binnen een bepaalde tijd het bedrijf verlaat?
1
2
3
4
5

1

2

3

4

Niet van toepassing

Hoe staan mensen in uw omgeving in het algemeen ten opzichte van
opleidingen? Kunt u uw oordeel uitdrukken in een cijfer van 1 tot 5,
waarbij 1 staat voor zeer negatief en 5 voor zeer positief.

Negatief

F04

ja, voor alle cursussen/opleiding
ja, maar alleen voor sommige cursussen/opleidingen
nee
niet van toepassing
weet niet

Positief

F03

Geen van deze

5

0

Collega‟s
Leidinggevende
Familie
Partner
Vrienden

F05

Kunt u een schatting geven van uw bruto inkomen uit arbeid? U kunt het
inkomen aangeven per week, per maand of per jaar.
Per week
Per maand
Per jaar
Ik wil niets over mijn inkomen zeggen

F06

Tot welke bevolkingsgroep van Nederland rekent u zichzelf?
1
2
3
4
5

G01

Nederlands
Turks
Marokkaans
Surinaams/Antilliaans
Anders, namelijk:

Heeft u nog opmerkingen over de vragenlijst of het onderwerp van de
vragenlijst?
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Dank voor uw medewerking
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Bijlage 2: Vragenlijst publieke infrastructuur
Hieronder is de vragenlijst opgenomen zoals deze in 2010 is afgenomen onder de mboinstellingen. De vragenlijst voor hbo-instellingen is zoveel mogelijk gelijk aan die voor mboinstellingen. Indien wel is afgeweken staat dit bij de desbetreffende vraag vermeld.
1

Welke organisatievormen van contractactiviteiten worden op uw roc
uitgevoerd? (meerdere antwoorden mogelijk)
A Maatwerkcursussen voor bedrijven, fondsen e.d.
B Cursussen met open inschrijving
C Anders, namelijk…

2

Welke soorten contractonderwijs worden er aangeboden? (aangeven wat
van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk)
A Korte bedrijfsopleidingen (korter dan 3 maanden)
B Lange bedrijfsopleidingen (3 maanden of langer)
C (Verkorte) crebotrajecten
D Ervaringscertificaten en ervaringsprofielen
E Re-integratietrajecten
F Anders, namelijk…
Categorieën C en E zijn niet voorgelegd aan hbo-instellingen. De extra
antwoordcategorieën voor het hbo waren als volgt:
G Associate degrees
H Bachelors
I Bachelors deeltijd/duaal
J Post-hbo opleidingen
K Masters

3

Wat is volgens u essentieel in het onderscheid tussen contractactiviteiten en
reguliere activiteiten? (meerdere antwoorden mogelijk)
A De inhoud
B De leermethode
C Het niveau van de deelnemers is hoger/lager
D Het tempo ligt hoger/lager
E Praktijkoriëntatie is meer/minder
F Mate van maatwerk
G Anders, namelijk…

4

Op welke manier zijn de contractactiviteiten georganiseerd?
A In een bv
B In een stichting
C In afzonderlijke clusters/units met een centraal aanspreekpunt
D In afzonderlijke clusters/units zonder een centraal aanspreekpunt
E Anders, namelijk…
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5

Wat was het aantal afgenomen (dat wil zeggen door deelnemers gevolgde)
contractcursussen in 2008-2009?

6

Wat was binnen het totaal aantal afgenomen contractcursussen de
verhouding tussen de verschillende organisatievormen van
contractactiviteiten? (percentages invullen)
A Maatwerkcursussen
B Cursussen met open inschrijving
C Andere cursussen

7

Wat was binnen het totaal aantal afgenomen contractcursussen de
verhouding tussen de verschillende soorten van contractactiviteiten?
(percentages invullen)
A Korte bedrijfsopleidingen (korter dan 3 maanden)
B Lange bedrijfsopleidingen (3 maanden of langer)
C (Verkorte) crebotrajecten
D Ervaringscertificaten en ervaringsprofielen
E Re-integratietrajecten
F Andere cursussen

8

Wat was het totaal aantal deelnemers aan contractactiviteiten?

9

Welke omzet werd in het cursusjaar 2008-2009 in totaal behaald met het
organiseren van contractactiviteiten?

10 Wat was binnen de totale omzet de verhouding tussen de verschillende
organisatievormen van contractactiviteiten? (percentages invullen)
A Omzet maatwerkcursussen
B Omzet open inschrijving
C Omzet andere cursussen
11 Wat was binnen de totale omzet de verhouding tussen de verschillende
soorten contractactiviteiten? (percentages invullen)
A Korte bedrijfsopleidingen (korter dan 3 maanden)
B Lange bedrijfsopleidingen (3 maanden of langer)
C (Verkorte) crebotrajecten
D Ervaringscertificaten en ervaringsprofielen
E Re-integratietrajecten
F Andere cursussen
12 Wat was binnen de totale omzet de verhouding tussen de verschillende
sectoren? (percentages invullen) Totaal 100%.
A Techniek
B Handel & Economie
C Zorg & Welzijn
D Groen
E Anders, namelijk …
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Antwoordcategorieën voor het hbo waren als volgt:
A Economie
B Gezondheidszorg
C Kunst
D Landbouw
E Pedagogisch
F Gedrag en maatschappij
G Techniek
13 Wat was het relatieve aandeel van de omzet van contractactiviteiten op de
totale omzet van uw roc?
14 Worden voor het uitvoeren van contractactiviteiten docenten van zowel
binnen als van buiten het roc aangetrokken?
A Ja, zowel van binnen als van buiten het roc
B Nee, alleen van binnen het roc
C Nee, alleen van buiten het roc
15 Wat was in 2008-2009 binnen het totale aantal docenten de verhouding
tussen docenten van binnen het roc en die van buiten het roc? (percentages
invullen)
A Docenten van binnen het roc
B Docenten van buiten het roc
16 Wanneer u docenten zoekt voor het uitvoeren van contractactiviteiten, welke
van de onderstaande criteria spelen dan een rol? Geef aan of de
onderstaande criteria meer of minder van belang zijn.
A De deelnemersbenadering van de docent
B De vakinhoudelijke bekwaamheid van de docent
C De affiniteit met het bedrijfsleven van de docent
D De flexibiliteit van de docent
17 Wordt er binnen de contractafdeling gebruik gemaakt van een onderwijscao?
A Ja
B Nee
18 Vindt er monitoring plaats van de markt en van de aanwezige behoefte aan
scholing?
A Ja, regelmatig
B Soms
C Nee, nauwelijks
D Nee. Wel plannen om dit te doen
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19 Benadert u oud-leerlingen voor deelname aan (onderhouds)cursussen?
A Ja, regelmatig
B Soms
C Nee, nauwelijks
D Nee. Wel plannen om dit te doen
20 Verwacht u voor het komende cursusjaar (2010-2011) een daling, stijging of
gelijk blijven van de omzet?
A Daling van de omzet
B Gelijk blijven van de omzet
C Stijging van de omzet
21 Van wie ondervindt u concurrentie? (meerdere antwoorden mogelijk)
A Commerciële instellingen
B Andere aoc‟s/roc‟s/vakscholen
C Hbo
D Wij ondervinden geen concurrentie
E Anders, namelijk…
22 Zijn er plannen de positie van de contractafdelingen binnen uw roc te
versterken?
A Nee, omdat…
B Ja, omdat…
23 Wat zijn momenteel de belangrijkste knelpunten in de organisatie en
uitvoering van contractactiviteiten?
24 Commerciële bedrijven zijn marktleider op het gebied van postinitieel
onderwijs. Heeft het aanbieden van postinitiële scholing door een publieke
instelling volgens u meerwaarde, en zo ja, wat is deze meerwaarde?
(meerdere antwoorden mogelijk)
A De inhoudelijke kennis die beschikbaar is op het roc
B De docenten
C De faciliteiten
D Geen meerwaarde
E Anders, namelijk
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Bijlage 3: Kenmerken van deelnemers
Omdat niet in ieder afnamejaar alle data zijn opgevraagd bevatten niet alle tabellen data van
alle jaren. In de tabellen zijn restcategorieën, zoals „weet niet‟ of „anders‟ niet opgenomen,
tevens zijn de categorieën met onvoldoende representativiteit niet weergegeven. Respons
per jaar: 2000 n=1499; 2005 n=1403; 2010 n=1541.
B3.1 Deelname aan postinitieel leren – naar geslacht, in %

Geslacht
Man
Vrouw

2000

2005

2010

47,8
42,9

47,8
44,4

50,9
49,6

B3.2 Deelname aan postinitieel leren – naar leeftijdsgroep, in %

Leeftijdsgroep

2000

2005

2010

43,4
55,2
53,6
47,1
42,5
45,7
50,4
34,4
31,1
29,0

32,2
52,0
55,4
50,5
48,1
49,2
45,8
39,3
30,8
22,5

57,6
53,5
56,0
53,8
53,1
51,7
50,3
45,6
35,7
28,8

16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65

B3.3 Deelname aan postinitieel leren – naar vooropleiding, in %

Volt. opl.

2000

2005

2010

38,1
42,9
57,0

33,3
48,8
55,8

36,8
51,2
58,9

Laag (lo, lbo, vmbo)
Middelbaar (mbo, havo, vwo)
Hoger (hbo, wo)
B3.4 Deelname aan postinitieel leren – naar branches, in %

Branche
Bank & verzekering
Onderwijs
Gezondheidszorg & welzijn
Zakelijke dienstverlening
Landbouw
Industrie
Transport
Bouw
Horeca
Handel
ICT

2005

2010

57,4
56,7
51,4
49,6
45,8
44,1
37,6
35,6
32,9
29,2

75,0
59,2
57,4
49,6
43,5
47,3
44,9
44,0
42,9
32,5
54,2

B3.5 Deelname aan postinitieel leren – naar werkkring, in %

Werkkring
Loondienst overheid
Loondienst overig
Zelfstandig
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2000

2005

2010

47,1
34,9

60,9
46,1
28,1

59,7
50,3
39,2
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B3.6 Deelname aan postinitieel leren – naar contractomvang, in %

Contractomvang

2000

2005

2010

Voltijd (=/> 25 uur)
Deeltijd (<25 uur)

52,1
31,6

52,7
34,6

51,6
46,4

B3.7 Deelname aan postinitieel leren – naar functieduur, in %

Functieduur

2010

0-10 jaar

51,7

11-20

45,5

21-30

46,7

31-40

36,0

B3.8 Deelname aan postinitieel leren – naar bedrijfsgrootte in aantallen werknemers, in %

Aantal werknemers

2010

1-9
10-49
50-99
100-199
200 of meer

33,3
45,3
50,0
52,9
57,6

B3.9 Logistische regressie deelname aan postinitieel leren – naar deelnemerkenmerken

Absoluut
Totaal

B

Odds ratio

Sign.

3031

Geslacht

*

Man (ref)

1,00

Vrouw

-,222

,801

Leeftijd
16-25 (ref)

289

1,00

**

25-35

676

-,322

,725

*

36-45

889

-,333

,717

*

46-55

871

-,540

,583

**

56-65

306

-1.047

,351

**

1,00

**

1375

,453

1,573

**

995

,679

1,971

**

Opleidingsniveau
Laag (ref)
Midden
Hoog

661

Werkkring
Zelfstandig (ref)

224

Loondienst overheid

441

-,038

,962

2366

-,227

,797

Loondienst

1,00

Bedrijfsgrootte
1-9 (ref)

409

10-49

485

50-99

264

100-199
>200
Anders

1,00

**

,585

1,794

**

,757

2,132

**

284

,831

2,296

**

1486

,938

2,555

**

103

,626

1,870

*

Werkuren per week
12-19 uur (ref)
68

321

1,00
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Absoluut
Totaal

B

Odds ratio
,979

Sign.

3031

20-24 uur

507

-,021

25-29 uur

173

-,068

,934

30-34 uur

386

,119

1,127

35-39 uur

711

,126

1,135

40 uur of meer

993

-,073

,929

Branche
Landbouw (ref)

39

1,00

Industrie

250

,012

1,012

Bouw

157

,038

1,039

Handel

221

-,514

,589

Transport

131

-,122

,885

Horeca

59

-,046

,995

Bank en
Verzekeringswezen

113

,998

2,714

Zakelijke
dienstverlening

235

,051

1,052

Onderwijs

224

,354

1,425

Gezondheidszorg

661

,372

1,451

17

-,392

,676

Cultuur
ICT

148

,139

1,149

Anders

756

-,045

,956

**

*

p< 0.05:*; p <0.01:**

Logistische regressie is een regressietechniek om de relatie tussen een uitkomstvariabele
(afhankelijke variabele) en een of meerdere voorspellende variabelen (onafhankelijke
variabelen) te bepalen. Logistische regressieanalyse is geschikt voor een afhankelijke
variabele die dichotoom van aard is; er zijn twee categorieën (1=ja en 0=nee). Het
logistische model gaat uit van kansen/kansverhoudingen. Significante uitkomsten worden
aangeduid met en * (significant op 5%-niveau) of ** (significant op 1%-niveau)
In dit logistisch regressiemodel wordt de samenhang tussen een aantal
achtergrondkenmerken en deelname aan een werkgerelateerde cursus getoetst. De
regressie die geschat wordt, is de kans om aan een werkgerelateerde cursus deel te nemen.
De volgende achtergrondkenmerken zijn meegenomen: geslacht, leeftijd, werkkring,
opleidingsniveau, bedrijfsgrootte, aantal werkuren per week en branche. Als
referentiecategorie van de achtergrondvariabelen is steeds voor de eerste categorie
gekozen, die standaard waarde 1 krijgt. De odds-ratio geeft de verhouding tussen de
deelname aan een werkgerelateerde cursus van een categorie ten opzichte van de
referentiecategorie weer. Een waarde kleiner dan 1 wijst op een kleinere kans om aan een
werkgerelateerde cursus deel te nemen dan de referentiecategorie, een waarde groter dan 1
wijst op een grotere kans dan de referentiecategorie. Daarnaast geeft de regressiecoëfficiënt
B de sterkte van de samenhang aan (hoe groter, hoe sterker), waarbij een minteken voor de
coëfficiënt staat voor een negatief verband.
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Bijlage 4: Kenmerken van opleidingen
Omdat niet in ieder afnamejaar alle data zijn opgevraagd bevatten niet alle tabellen data van
alle jaren. In de tabellen zijn restcategorieën, zoals „weet niet‟ of „anders‟ niet opgenomen,
tevens zijn de categorieën met onvoldoende representativiteit niet weergegeven. Respons
per jaar: 2000 n=1499, 2005 n=1403, 2010 n=1541.
B4.1 Duur van de postinitiële opleiding, in %

Duur
Enkele dagen in korte periode
1 dag(deel) per week, langere tijd
Meerdere dag(del)en per week in en langere tijd
Enkele dag(del)en per maand in een langere tijd
Wisselend
Maximaal een dag

2000

2005

2010

47,7
19,5
12,0
8,3
12,6

42,5
21,0
9,9
9,1
17,5
30,7

34,9
11,3
9,2
7,0
6,8
30,6

B4.2 Soort postinitiële opleiding - totaal en naar geslacht, in %

Soort cursus

2010

Reguliere cursus
Maatwerk voor persoon
Maatwerk voor organisatie

45,6
7,9
46,6

Geslacht
Man
50,5
9,2
40,6

Vrouw
45,3
5,6
49,1

B4.3 Deelname aan postinitieel leren - naar richting, in %

Richting
Andere vakinhoudelijke cursussen
Arbeid, veiligheid, gezondheid, milieu
Computertechniek, dataverwerking, tekstverwerking
Management/leidingeven
Communicatie/samenwerken
Iets anders
Marketing/verkoop
Financieel beheer
(Vreemde) talen
(Beter) leren lezen en schrijven
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2000

2005

2010

35,6
13,1
20,7
12,1
6,3
2,6
2,8
3,2
1,9
0,3

36,0
17,4
12,2
8,5
8,5
7,1
4,1
3,6
1,3
1,0

36,9
17,5
9,5
7,0
8,8
10,5
2,9
4,1
1,4
1,4
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B4.4 Deelname aan postinitieel leren - per richting, naar geslacht en opleidingsniveau11, in
%, in 2010

Richting

Geslacht
Man Vrouw

Opleidingsniveau
Laag Middelbaar Hoog

Andere vakinhoudelijke cursussen

33,6

36,5

30,1

35,4

Arbeid, veiligheid, gezondheid, milieu

35,8

19,8

14,9

31,0

20,9

8,6

Computertechniek, dataverwerking, tekstverwerking

9,0

8,4

6,3

8,4

10,3

Management/leidingeven

8,9

6,5

5,4

5,7

11,7

Communicatie/samenwerken

7,5

10,6

4,6

6,8

12,9

11,3

12,1

12,6

12,8

9,8

Marketing/verkoop

3,2

2,3

5,4

2,9

1,7

Financieel beheer

4,9

3,3

2,5

4,5

4,5

(Vreemde) talen

1,3

2,2

1,3

1,3

2,4

(Beter) leren lezen en schrijven

0,3

1,9

0,4

0,3

2,1

Iets anders

B4.5 Opleidingsrichting per branche - naar richting, in %, in 2010

Branche

Generiek

Richting
Vakinhoudelijk

Arbo

32,1
30,8
59,2
29,6
36,8
57,9
63,5
49,1
21,6

41,3
33,8
22,5
29,6
36,8
38,2
30,2
44,5
50,8

26,6
35,8
18,3
40,7
26,3
3,9
6,3
6,4
27,6

Industrie
Bouw
Handel
Transport
Horeca
Banken & verzekeringen
Zakelijke dienstverlening
Onderwijs
Zorg & Welzijn

B4.6 Deelname aan postinitieel leren - per aanbieder, in %

Aanbieder
Commerciële organisatie
Eigen bedrijf/branche
Instituut voor hoger onderwijs

2000

2005

2010

48,7
36,4
8,1

49,7
39,2
7,6

43,8
39,4
8,6

waarvan hbo
waarvan universiteit

5,2
3,4

Instituut voor middelbaar onderwijs

6,8

3,6

8,2

B4.7 Deelname aan postinitieel leren - per aanbieder, naar soort cursus, in %, in 2010

Soort cursus
Regulier
Maatwerk

Aanbieder
Commerciële organisatie
Eigen bedrijf
Branche
Instituut voor hoger onderwijs
Instituut voor middelbaar onderwijs

11

54,3
10,9
7,6
15,0
12,2

35,3
41,7
14,9
3,3
4,8

Laag: lo, lbo, vmbo; midden: mbo, havo, vwo; hoog: hbo, wo

72

ecbo

Een leven lang leren in 2010

B4.8 Deelname aan postinitieel leren - per aanbieder, naar geslacht en opleidingsniveau,
in %, in 2010

Aanbieder

Geslacht
Man
Vrouw

Commerciële organisatie
Eigen bedrijf
Branche
Instituut voor hoger onderwijs
Instituut voor middelbaar onderwijs

50,5
20,4
10,6
9,5
9,0

37,6
25,9
12,2
12,4
11,8

Opleidingsniveau
Laag
Midden
Hoog
39,8
25,9
9,7
1,9
22,7

41,1
26,0
13,9
6,8
12,2

52,4
17,3
8,7
19,0
2,6

B4.9 Deelname aan postinitieel leren – per aanbieder, naar leeftijd, in %, in 2010

Aanbieder

26-3512

26-35

Leeftijd
36-45

46-55

56-65

24,3
23,0
9,0
12,8
30,8

44,0
20,7
8,5
17,9
8,8

55,9
18,0
11,7
6,5
8,0

42,2
30,1
13,3
7,8
6,5

49,4
25,8
15,7
6,7
2,2

Commerciële organisatie
Eigen bedrijf
Branche
Instituut voor hoger onderwijs
Instituut voor middelbaar onderwijs

B4.10 Geraadpleegde bronnen voor het vinden van een opleiding - naar aanbieder, in %,
in 2010

Geraadpleegde bron
Werkgever/collega‟s
Opleidingsfond/kenniscentrum
Eerdere ervaringen
Zoeken op internet
Advertentie/reclame
Vrienden/familie
Anders

Mbo

Aanbieder
Hbo

Overig

57
7
12
10
2
5
8

32
6
19
32
4
4
2

65
5
11
7
3
2
7

B4.11 Belangrijkste reden om te kiezen voor een aanbieder - naar aanbieder, in %, in
2010

Reden keuze

Mbo

Aanbieder
Hbo

Overig

De keus is niet door mij gemaakt

33

15

34

Opleiding wordt niet door andere aanbieder gegeven

16

24

28

Leermethode past bij mij

9

14

5

Niveau past bij mij

5

24

3

Eerdere ervaringen met de aanbieder

8

1

8

Praktische zaken (kosten, locatie, tijd)

7

10

7

Opleiding kon op maat worden gemaakt

6

3

7

Imago aanbieder/tevredenheid eerdere deelnemers

1

5

2

14

4

7

Anders

12

In de berekeningen van de groep jongeren tot 20 jaar moet enige voorzichtigheid in acht worden genomen.
Schoolgaande jongeren met een bbl-traject rekenen zichzelf mogelijk tot de groep werkenden, terwijl zij een initiële
opleiding kunnen volgen. Het gaat om 12 personen tussen 16 en 20 jaar van de in totaal 156 16-25-jarigen. Kijken
we naar de percentages zonder deze personen (dat wil zeggen, zonder de 12 16-20-jarigen, die vmbo als hoogst
genoten opleiding aangeven) dan komen we uit op een percentage van 25% deelname aan postinitiële scholing op
een roc, aoc of vakschool.
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Bijlage 5: Omgevingskenmerken
Omdat niet in ieder afnamejaar alle data zijn opgevraagd bevatten niet alle tabellen data van
alle jaren. Respons per jaar: 2000 n=1499; 2005 n=1403; 2010 n=1541.
B5.1 Initiatiefnemer om postinitieel onderwijs te volgen, in %

Initiatiefnemer

1994

1999

2000

2005

2010

Werknemer

46,3

49,3

46,9

43,0

44,0

Werkgever

53,7

50,7

53,1

57,0

56,0

B5.2 Houding leidinggevende t.o.v van postinitieel leren - naar deelname aan postinitieel
leren in de afgelopen 12 maanden, in %, in 2010

Deelname aan postinitieel leren
Ja
Nee

Houding leidinggevende
1 zeer negatief

0,1

1,3

2 negatief

1,6

4,1

3

8,0

15,1

4 positief

29,1

23,6

5 zeer positief

55,0

37,7

B5.3 Aanwezigheid van loopbaaninstrumenten, in % (meerdere antwoorden mogelijk)

Loopbaaninstrument

2005

2010

POP

40,0

46,0

Eigen leerbudget

14,0

16,0

14,0

15,0

EVC
13

Functioneringsgesprek

69,0

Geen instrument

48,7

23,0

B5.4 Aanwezigheid van loopbaaninstrumenten – naar geslacht, in % (meerder
antwoorden mogelijk)

Geslacht
Loopbaaninstrument

Man

Vrouw

POP

46

45

Eigen leerbudget

16

16

EVC

16

15

Functioneringsgesprek

70

68

Geen instrument

23

23

13

De categorie “functioneringsgesprek” was in 2005 niet opgenomen. Hoewel de respondenten in 2010 nadrukkelijk
is aangeven dat ze meerdere antwoorden konden geven, valt niet uit te sluiten dat het toevoegen van deze
antwoordcategorie ertoe heeft geleid dat de andere antwoordcategorieën minder vaak ook zijn gekozen.
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B5.5 Aanwezigheid van loopbaaninstrumenten - naar opleidingsniveau, in %, in 2010
(meerdere antwoorden mogelijk)

Loopbaaninstrument

Laag

POP
Eigen leerbudget
EVC
14

Functioneringsgesprek

Opleidingsniveau
Middelbaar

Hoog

27,7

43,6

60,9

6,5

13,8

25,5

12,7

16,4

16,2

54,9

67,8

81,1

B5.6 Verantwoordelijke voor betalen van scholingskosten, in %

Verantwoordelijke

2010

Werknemer

84,7

Werkgever

10,3

Werknemer en werkgever

2,8

Andere persoon

2,2

B5.7 Aanwezigheid terugbetalingsregeling, in %

Initiatiefnemer
Ja, voor alle cursussen

2000

2005

2010

28,1

17,4

15,5

28,4

31,0

Ja, voor sommige cursussen
Nee

45,1

30,1

19,3

Weet niet/niet van toepassing

26,8

26,8

34,2

B5.8 Redenen om postinitieel onderwijs te volgen, in % (meerdere antwoorden mogelijk)

2010
Nieuwe eisen aan apparatuur in de huidige functie

6

Nieuwe eisen aan de werkmethoden in de huidige functie

10

Nieuwe functie

8

Verhogen van promotiekansen

3

Verbeteren van kansen op de arbeidsmarkt

7

In kunnen vallen voor een collega

1

Algemeen kennisniveau verhogen

12

Algeheel vaardighedenniveau verhogen

31

Anders

23

B5.9 Belangrijkste reden om geen postinitieel onderwijs te volgen, in %

2010
Niet nodig

46

Geen tijd

20

Niet gemotiveerd

9

Te duur

4

Geen toestemming van de werkgever

7

Geen leerzame opleiding bekend

10

Omstandigheden, zoals ziekte

14

Overige omstandigheden

16

14

De categorie “functioneringsgesprek” was in 2005 niet opgenomen. Hoewel de respondenten in 2010 nadrukkelijk
is aangeven dat ze meerdere antwoorden konden geven, valt niet uit te sluiten dat het toevoegen van deze
antwoordcategorie ertoe heeft geleid dat de andere antwoordcategorieën minder vaak ook zijn gekozen.
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Bijlage 6: Kenmerken van publieke instellingen
Omdat niet in ieder afnamejaar alle data zijn opgevraagd bevatten niet alle tabellen data van
alle jaren. Respons mbo 2004 n=47; mbo 2010 n=36; hbo 2010 n=32.
B6.1 Unieke waarde publieke aanbieders – per aanbieder, in % (meerdere antwoorden
mogelijk)

Aanbieder

Mbo 2010

Hbo 2010

Meer maatwerk

82

84

Inhoud van de opleiding

56

44

Leertempo

49

40

Leermethode

49

50

Niveau van de deelnemers

24

44

Praktijkoriëntatie

40

50

B6.2 Meerwaarde publieke aanbieders – per aanbieder, in % (meerdere antwoorden
mogelijk)

Aanbieder

Mbo 2010

Hbo 2010

Inhoudelijke kennis

77

82

Docenten

35

50

Faciliteiten

46

14

Geen meerwaarde

12

0

-

18

Certificering

B6.3 Verhouding aanbod en omzet – per aanbieder, naar soort contractactiviteiten, in %

Mbo 2004
Soort contractactiviteiten

Aanbod

Mbo 2010

Omzet

Aanbod

Omzet

Hbo 2010
Aanbod

Omzet

Maatwerk

55

55

46

57

34

39

Open inschrijving

40

40

41

38

59

56

5

5

12

5

7

5

Overig

B6.4 Vorm van contractactiviteiten - per aanbieder, in % (meerdere antwoorden mogelijk)
Vorm contractactiviteiten
Mbo 2010
Hbo 2010
Korte bedrijfsopleidingen <3 mnd

97

71

Lange bedrijfsopleidingen >3 mnd

94

52

(Verkorte) crebotrajecten

64

-

EVC

61

67

Re-integratie

64

-

Associate degree

-

33

Bachelors

-

24

Bachelors deeltijd/duaal

-

52

Post-hbo

-

67

Masters

-

62
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B6.5 Organisatievorm van contractactiviteiten – per aanbieder, in %

Mbo 2001

Mbo 2004

Mbo 2010

Hbo 2010

Bv

45

22

12

10

Stichting

19

8

12

10

18

41

49

23

18

16

7

23

-

13

20

33

Clusters/units/instituten/
lectoraten met centraal aanspreekpunt
Clusters/units/instituten/
lectoraten zonder centraal aanspreekpunt
Anders/gemengde vormen

B6.6 Docenten contractonderwijs binnen de instelling – per aanbieder, in %15

Mbo 2001

Mbo 2004

Mbo 2010

Hbo 2010

Minder dan de helft van binnen de instelling

19

25

23

24

De helft van binnen de instelling

10

13

5

18

Meer dan de helft van binnen de instelling

68

53

72

59

3

9

-

-

Onbekend

B6.7 Knelpunten in de organisatie van de contractactiviteiten – per aanbieder, in %
(meerdere antwoorden mogelijk)

Mbo 2004

Mbo 2010

Hbo 2010

Docenten

12

28

26

Organisatie

38

30

19

Flexibiliteit

32

13

15

Markt

17

3

26

CAO

13

3

4

B6.8 Gemiddelde omzet volgens jaarrekeningen, in miljoenen

Gemiddelde omzet 2009
Roc‟s

4,7

Aoc‟s

2,3

Vakscholen

0,8

Totaal

3,7

B6.9 Gemiddelde omzet – per roc, in miljoenen
Omzet

Mbo 2001

Mbo 2004

Mbo 2010

2,8

3,3

3,7

B6.10 Monitoring van de markt en scholingsbehoefte – per aanbieder, in %

Mbo 2010

Hbo 2010

Ja, regelmatig

38

59

Ja, soms

42

27

Nee, nooit

15

9

4

5

Nee, wel plannen

15

In de afname 2010 is gevraagd naar percentages. In eerdere afnamen zijn de antwoordcategorieën gebruikt
zoals opgenomen in de tabel. Om de verschillende afnamen te vergelijken zijn de antwoorden van 2010 omgezet
naar de eerder gebruikte antwoordcategorieën.
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B6.11 Benaderen van oud-deelnemers voor (onderhouds)cursussen – per aanbieder, in %

Mbo 2010

Hbo 2010

Ja, regelmatig

12

45

Ja, soms

46

23

Nee, nooit

27

32

Nee, wel plannen

15

0

B6.12 Concurrentie – per aanbieder, in % (meerdere antwoorden mogelijk)

Mbo 2004

Mbo 2010

Hbo 2010

Andere publieke instellingen

85

53

53

Commerciële instellingen

98

51

53

2

0

6

20

13

3

Geen concurrentie
Anders

B6.13 Zijn er plannen om de positie van contractonderwijs te versterken? In %

Mbo 2004

Mbo 2010

Hbo 2010

Ja

72

77

77

Nee

28

23

23
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Gebruikte afkortingen
Aoc

Agrarisch opleidingscentrum

Arbo

Arbeidsomstandigheden

Bbl

Beroepsbegeleidende leerweg

Bol

Beroepsopleidende leerweg

Bpv

Beroepspraktijkvorming

Bv

Besloten vennootschap

Bve

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Crebo

Centraal register beroepsopleidingen

CRM

Customer Relationship Management

EKK

Europees kwalificatiekader

Ecbo

Expertisecentrum Beroepsonderwijs

EU

Europese Unie

EVC

Erkenning van Verworven Competenties

EZ

Ministerie van Economische Zaken

Havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

Hbo

Hoger beroepsonderwijs

IALS

International Adult Literacy Survey

Ibo

Individueel beroepsonderwijs

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

Ivbo

Individueel voorbereidend beroepsonderwijs

Kmbo

Kort middelbaar beroepsonderwijs

Lbo

Lager beroepsonderwijs

Lo

Lager onderwijs

Mavo

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

Mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

Mkb

Midden- en kleinbedrijf

NIPO

Nederlands Instituut voor Publieke Opinie

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

O&O-fonds

Opleiding- en Ontwikkelingfonds

Roc

Regionaal opleidingencentrum

RWI

Raad voor Werk en Inkomen

SER

Sociaal-Economische Raad

SPSS

Statistical Package for Social Sciences

Svo

Speciaal voortgezet onderwijs

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Vwo

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
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WEB

Wet educatie en beroepsonderwijs

Wo

Wetenschappelijk onderwijs
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