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Woord vooraf

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) en zijn voorgangers kennen
een geschiedenis in het doen van onderzoek naar een leven lang leren. Om
die traditie voort te zetten zijn twee al vaker uitgevoerde monitoronderzoeken
opnieuw afgenomen. Allereerst een onderzoek naar de vraag van werkenden naar
postinitieel onderwijs, daarnaast een onderzoek naar het publieke aanbod van
postinitieel onderwijs door mbo- en hbo-instellingen.
Omdat monitoronderzoeken herhaaldelijk worden uitgevoerd, is het mogelijk om
de trends te beschrijven. Dan blijkt bijvoorbeeld dat werkenden al vaker postinitieel
onderwijs volgen. En dat het aandeel postinitieel onderwijs dat gevolgd wordt bij
mbo-instellingen weliswaar nog steeds klein is, maar wel groeit.
De combinatie van de twee onderzoeken maakt het bovendien mogelijk om de
discussie te voeden over de match tussen vraag en aanbod, en de rol van de
publieke instellingen in de markt van postinitieel onderwijs.
Over het publieke aanbod van postinitieel onderwijs kan uitgebreid gediscussieerd
worden. Deze publicatie wil in die discussie pas op de plaats maken door beknopt
weer te geven wat de huidige stand van zaken is. U kunt zich zo snel op de hoogte
stellen van de resultaten van het onderzoek. Indien u meer wilt weten kunt u dit
nalezen in de uitgebreide onderzoeksrapportage die te vinden is op de website van
ecbo: www.ecbo.nl.
Marc van der Meer
Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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Achtergrond

Een leven lang leren
Nederland heeft de ambitie uitgesproken om tot de mondiale top 5 van kenniseconomieën te behoren. Hierbij past een ﬂexibele arbeidsmarkt, die vraagt om
werknemers die leren 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.
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Deelname aan een leven lang leren staat sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw
in het centrum van de (beleids)aandacht, waarbij publicaties als Learning to be
van de Unesco1 het denken sterk hebben beïnvloed. In Europees verband worden
vanaf 2000 ambitieuze doelen gesteld om scholing van volwassenen te stimuleren.
De deelname aan leven lang leren bleef in de afgelopen jaren echter achter bij
de ambities. Het blijkt niet eenvoudig werknemers te stimuleren om meer aan
postinitiële scholing deel te nemen. De beleidsinspanningen worden dan ook
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 het
volgen van postinitieel onderwijs bij de individuele burgers en de private sector legt.
De overheid speelt hierin met name een faciliterende en stimulerende rol.
Ondanks deze terughoudende opstelling begeven door de overheid geﬁnancierde
mbo- en hbo-instellingen zich op de markt van leven lang leren. Onder de noemer
contractonderwijs – ongesubsidieerd onderwijs op contractbasis, betaald door
degene die erom vraagt – bieden zij cursussen en opleidingen voor volwassenen
1

Faure, E. (1972). Learning to be. Paris: UNESCO.

aan. Dit leidt tot discussie omtrent de rol van de publieke onderwijssector in het
krachtenveld van een leven lang leren. Is het aanbieden van postinitieel onderwijs
door publieke onderwijsinstellingen concurrentievervalsing, of ontstaat er een
wenselijke kruisbestuiving tussen initieel en postinitieel onderwijs, en tussen
onderwijs en arbeidsmarkt?
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Het onderzoek
In dit onderzoek zijn zowel de vraag van werknemers naar postinitieel onderwijs als
het aanbod van contractonderwijs door de publieke instellingen in beeld gebracht.
Daartoe zijn twee monitoronderzoeken uitgevoerd.
• De monitor postinitieel brengt door middel van een vragenlijst onder ruim 3.000
werkenden in de leeftijd van 15 tot 65 jaar 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 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 onderwijsinstellingen. 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.
De focus van het onderzoek ligt niet uitsluitend bij trendanalyse. Door beide
onderzoeken te combineren geeft dit onderzoek inzicht in zowel de vraag- als de
aanbodzijde (deelnemers- en institutioneel perspectief). De bevindingen voeden
hierdoor de discussie over de deelname aan postinitieel onderwijs in het algemeen,
en de rol van de publieke onderwijsinstellingen als aanbieder in het bijzonder.
In deze publicatie staan beknopt de belangrijkste bevindingen van het onderzoek
beschreven. Een uitgebreide beschrijving van alle resultaten is te vinden in de
gelijknamige onderzoeksrapportage op www.ecbo.nl. In die onderzoeksrapportage
zijn eveneens een literatuurstudie, alle tabellen en een onderzoeksverantwoording
opgenomen.2

2
Buisman, M., Wijk, B. van & Houtkoop, W. (2011). Een leven lang leren in 2010: Onderzoeksrapportage van de
monitor postinitieel en de monitor publieke infrastructuur.
http://www.ecbo.nl/ECBO/downloads/publicaties/Een%20leven%20lang%20leren%20in%202010%20DEF.pdf.

De vraag naar
postinitieel onderwijs

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. 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.
9
Tussen juni 2009 en mei 2010 heeft voor het eerst meer dan de helft van de
werkende beroepsbevolking deelgenomen aan beroepsgerichte opleidingen of
cursussen. Dit is een stijging in deelname aan postinitieel onderwijs ten opzichte
van 5 jaar geleden van bijna 5 procentpunt.
Doelgroepen
Niet alle doelgroepen volgen even vaak postinitieel onderwijs. 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. Vooropleiding is een goede voorspeller voor postinitieel
onderwijs; hoe hoger het voltooide opleidingsniveau, des te hoger de deelname aan
beroepsgerichte cursussen en opleidingen (zie tabel 1). Wat betreft bedrijfsgrootte
geldt, hoe groter het bedrijf waar de werknemer 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 hoog, of in sommige gevallen zelfs hoger dan
gemiddeld op deelname aan postinitiële scholing.
De exacte deelnamepercentages per doelgroep zijn opgenomen in de onderzoeksrapportage die is te vinden op www.ecbo.nl.
Tabel 1 Deelname aan postinitieel leren – naar vooropleiding, in %
Voltijdopleiding

2000

2005

2010

Laag (lo, lbo, vmbo)

38,1

33,3

36,8

Middelbaar (mbo, havo, vwo)

42,9

48,8

51,2

Hoger (hbo, wo)

57,0

55,8

58,9

Gemiddeld

45,7

46,4

50,3
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Soort cursus
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).
Aanbieder
Werkenden volgen de cursussen en opleidingen meestal bij de commerciële
aanbieders, de eigen werkgever of het branche-instituut. De publieke onderwijssector speelt een relatief kleine rol. Mbo- en hbo-instellingen en universiteiten
bieden gezamenlijk zo’n 17% van de postinitiële cursussen aan. Opvallend is wel
dat het aandeel van roc’s op de postinitiële scholingsmarkt tussen 2005 en 2010
verdubbeld is van 4% tot 8% (zie tabel 2).

Tabel 2 Deelname aan postinitieel leren – per aanbieder, in %
Aanbieder

2000

2005

2010

Commerciële organisatie

48,7

49,7

43,8

Eigen bedrijf/branche

36,4

39,2

39,4

8,1

7,6

8,6

Instituut voor hoger onderwijs
•

waarvan hbo

•

waarvan universiteit

Instituut voor middelbaar onderwijs

5,2
3,4
6,8

3,6

8,2

Rol van de werkgever
De werkgever stelt zich genereus op als het gaat om het ﬁnancieren van
scholing van werknemers. In meer dan 80% van de gevallen worden de kosten
voor werkgerelateerde scholing vergoed. Wel kennen bedrijven al vaker een
terugbetalingsregeling: bijna de helft van de werknemers, die snel na het volgen
van een opleiding hun bedrijf verlaten, moet de kosten terugbetalen. In veel
gevallen geldt: wie betaalt, bepaalt. De werkgever geeft vaak de doorslag bij het
kiezen van een aanbieder. 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 (zie tabel 3).
Tabel 3 Belangrijkste reden om te kiezen voor een aanbieder, in %, in 2010
Aanbieder
Reden keuze

Mbo

Hbo

Overig

De keus is niet door mij gemaakt

33

15

34

Opleiding wordt niet door andere aanbieder gegeven

16

24

28

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

1

5

2

14

4

7

Leermethode past bij mij

Imago aanbieder/tevredenheid eerdere deelnemers
Anders
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Het aanbod van
postinitieel onderwijs

Onder de noemer contractonderwijs – ongesubsidieerd onderwijs op contractbasis;
betaald door degene die erom vraagt – bieden publieke mbo- en hbo-instellingen
postinitiële cursussen en opleidingen voor volwassenen aan.
Doel
De publieke instellingen hebben twee redenen om contractonderwijs aan te
bieden. Enerzijds om omzet te genereren, anderzijds om als instelling contact te
blijven houden met het werkveld.
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Aanbod
Volgens vertegenwoordigers van de publieke instellingen onderscheidt
contractonderwijs zich met name van hun reguliere onderwijsaanbod in de mate
waarin men aan deelnemers maatwerk kan bieden. Ten opzichte van commerciële
instellingen ligt de meerwaarde met name in de inhoudelijk beschikbare kennis die
in een publieke instelling aanwezig is, maar ook in de beschikbare faciliteiten, de
docenten en de certiﬁcering die aan een cursus kan worden toegekend.
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 (zie
tabel 4).

Tabel 4 Verhouding aanbod en omzet – per aanbieder, naar soort contractactiviteiten, in %
Mbo 2004
Soort contractactiviteiten

Hbo 2010

Aanbod

Omzet

Aanbod

Omzet

Aanbod

Omzet

Maatwerk

55

55

46

57

34

39

Open inschrijving

40

40

41

38

59

56

5

5

12

5

7

5

Overig

14

Mbo 2010

Organisatie
Mbo-instellingen kiezen voornamelijk voor een interne organisatie van het
contractonderwijs: clusters of units met een centraal aanspreekpunt. In een
beperkt aantal van de gevallen zijn de contractactiviteiten extern georganiseerd,
namelijk in een bv of een stichting. Hier is een verschuiving zichtbaar ten
opzichte van eerdere jaren: in 2001 waren contractactiviteiten meestal in een
bv ondergebracht. In 2004 zagen we al dat contractactiviteiten steeds meer
werden ondergebracht in units/clusters dan in bv’s. Die trend heeft zich in 2010
verder doorgezet. De stichting als organisatievorm heeft zijn (kleine) aandeel wel
behouden. Ook het hbo kiest voornamelijk voor een interne organisatie van de
contractactiviteiten.
Docenten
Ongeveer twee derde van de docenten die lesgeven in het contractonderwijs van
mbo-instellingen zijn van de instellingen zelf afkomstig en geven ook les in het
reguliere 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 ook hier nog steeds een meerderheid.
De docenten die contractactiviteiten verzorgen zijn door zowel de mbo- als de hboinstellingen met name uitgezocht op hun vakinhoudelijke bekwaamheid.
Omzet
Instellingen zijn niet scheutig met informatie over winstcijfers, wel is informatie
beschikbaar over de omzet van de instellingen wat betreft hun contractactiviteiten.
Volgens cijfers uit dit onderzoek, gecombineerd met beschikbare ﬁnanciële
gegevens uit jaarverslagen van instellingen, is de omzet van de mbo-instellingen in
de 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. Het verschil
in omzet tussen de instellingen neemt hierdoor toe.
Tabel 5 Gemiddelde omzet volgens jaarrekeningen, in miljoenen
Gemiddelde omzet 2009
Hbo*

5,1

Roc

4,7

Aoc

2,3

Vakschool

0,8

* Omzet betreft 2007.

Marktbenadering
Een meerderheid van de publieke instellingen monitort de markt, maar niet altijd
frequent en in het hbo vaker dan in het mbo. Een vijfde van de mbo-instellingen
geeft aan dat er niet of nauwelijks aan marktverkenning wordt gedaan.
Concurrentie ondervinden de publieke instellingen met name vanuit de
commerciële sector, maar ook van andere publieke instellingen.
Toekomstvisie
Driekwart van de hbo- en mbo-instellingen wil de komende jaren het contractonderwijs versterken. In het mbo wil men het contractonderwijs binden aan het
reguliere onderwijs en zo de relatie tussen regulier onderwijs, contractonderwijs en
bedrijfsleven vergroten. In het hbo gebeurt dit vanwege het belang van een sterke
relatie met de markt en de toenemende behoefte aan scholing. Daarnaast speelt bij
zowel mbo als hbo de omzet een rol.
Als belangrijkste knelpunt voor de toekomst wordt genoemd dat contractactiviteiten, ook wat betreft de inzet van docenten, op een tweede plan komen: na
het reguliere onderwijs.
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De match tussen
vraag en aanbod

Hoe verhouden de vraag naar postinitieel onderwijs en het aanbod van de publieke
instellingen zich? Op grond van de twee onderzoeken kan daarover het volgende
gezegd worden.
Opleidingskeuze
De keuze voor een opleiding en aanbieder blijkt zeker geen keuze die door de
volwassene alleen wordt genomen. 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 een rol
spelen 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 te worden genomen.
Werkgever en collega’s beïnvloeden de deelnemers in ieder geval in hun keuze.
De publieke instellingen op hun beurt 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 marktverkenning en het actief
benaderen van hun 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.
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Doelgroep
Als we kijken naar de kenmerken van de deelnemers die voor een mbo- of hboinstellingen 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 hboinstellingen.

18

Exclusiviteit
De vraag is of het postinitiële onderwijs dat de publieke instellingen aanbieden zich
sterk onderscheidt van hun reguliere aanbod. De grens tussen regulier onderwijs
en postinitieel onderwijs blijkt in ieder geval rekbaar. Wat betreft de organisatievorm
lijkt het postinitieel onderwijs door de publieke instellingen al meer op het reguliere
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 blijkt dat het aandeel
van die maatwerkcursussen in het gehele aanbod van postinitieel onderwijs van
mbo-instellingen terugloopt. Ook door hbo-instellingen wordt met name onderwijs
aangeboden in de vorm van open inschrijvingen.

Discussie omtrent de toekomst

Moeten publieke instellingen zich bezig blijven houden met het aanbieden van
contractonderwijs? Daarover lopen de meningen uiteen.
Voorstanders van contractonderwijs door publieke onderwijsinstellingen geven
aan dat het aanbieden van contractactiviteiten zorgt voor kruisbestuiving: een
doelmatige benutting van overheidsmiddelen omdat de huidige onderwijsinfrastructuur beter benut wordt en een positief effect heeft voor het reguliere
onderwijs en omdat de gerichtheid van het reguliere onderwijs op de ontwikkeling
op de arbeidsmarkt wordt versterkt. Ook zou het aanbod diverser worden.
Tegenstanders wijzen op concurrentievervalsing: het zou leiden tot oneigenlijk
gebruik van overheidsmiddelen, verdringing van regulier onderwijs en oneerlijke
concurrentie door schaalgrootte en het betrouwbare imago van publieke
instellingen.
Kruisbestuiving
Allereerst is het 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.
Hierboven hebben we al gezien dat mbo-instellingen hun contractonderwijs
steeds vaker intern zijn gaan organiseren; ook dat is een signaal dat het idee van
kruisbestuiving nog steeds aan de orde is. De verbondenheid met het reguliere
onderwijs staat dan meer centraal in de organisatie, niet zelfstandigheid en een
eigen imago, zoals in eerdere peilingen van de monitor was gebleken.
Opvallend is dan wel dat het aandeel docenten afkomstig uit de eigen organisatie
dat ingezet wordt bij contractactiviteiten in de mbo’s niet noemenswaardig is
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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 reguliere onderwijs.
De vraag of dit daadwerkelijk gebeurt kan niet worden beantwoord, aangezien
alleen contractmanagers zijn bevraagd, en geen vertegenwoordigers van het
reguliere onderwijs. De contractmanagers zelf geven aan dat het reguliere
onderwijs nog altijd op de eerste plaats komt en benoemen dit juist als knelpunt
voor het goed organiseren van het contractonderwijs.

20

Concurrentievervalsing
Ten tweede is de vraag actueel of publieke instellingen zorgen voor concurrentievervalsing op de markt voor postinitieel onderwijs. De publieke sector speelt in die
markt in ieder geval nog steeds een kleine rol. Het aandeel van de mbo-instellingen
op de postinitiële markt is tussen 2005 en 2010 wel verdubbeld tot 8%, wellicht is
dat ten koste gegaan van de commerciële aanbieders. De hbo-instellingen kennen
een aandeel van 5%, naar schatting ongeveer gelijk tot een zeer lichte groei ten
opzichte van eerdere afnames.3
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 die instellingen hebben
op hun 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
instellingen 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
3

In eerdere metingen was de deelname niet uitgesplitst naar hbo dan wel universiteit.

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 helemaal mee. Andere instellingen zien
contractonderwijs nadrukkelijk wel als mogelijke inkomensbron. Er lijkt wat
dat betreft een tweedeling op te treden tussen publieke instellingen met een
aanzienlijke contractpoot en publieke instellingen zonder noemenswaardig aandeel
van contractactiviteiten.
Publieke aanbieders plukken dus niet altijd de vruchten van de mogelijkheden
die het reguliere onderwijs biedt; knelpunten in relatie tot het reguliere 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 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 een marktorganisatie (contractonderwijs) hebben nu eenmaal
uiteenlopende doelen, de combinatie van publiek-private taken binnen een
organisatie zorgt voor spanningen.
Diversiteit
Tot slot is er het argument dat publieke instellingen bijdragen aan de diversiteit van
het aanbod van postinitieel onderwijs. Dit argument lijkt door de instellingen en de
deelnemers in ieder geval in één opzicht te worden onderschreven: instellingen
vinden hun inhoudelijke kennis van meerwaarde 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 echter
ook onderschreven door de deelnemers van opleidingen en cursussen verzorgd
door commerciële aanbieders: deze deelnemers stellen ook dat het aanbod
commerciële aanbieders uniek en onderscheidend is.
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Gebruikte afkortingen

Aoc
Ecbo
Havo
Hbo
Ict
Lbo
Lo
Mbo
Roc
Vmbo
Vwo
Wo

Agrarisch opleidingscentrum
Expertisecentrum Beroepsonderwijs
Hoger algemeen vormend onderwijs
Hoger beroepsonderwijs
Informatie- en communicatietechnologie
Lager beroepsonderwijs
Lager onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Regionaal opleidingencentrum
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Wetenschappelijk onderwijs
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