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Dankwoord
Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek dat in de periode juli en augustus
2019 is uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een combinatie van een vragenlijstonderzoek
onder een representatieve groep personen uit de Nederlandse beroepsbevolking en vier
focusgroepgesprekken op diverse plaatsen in het land.
Het onderzoek had niet kunnen plaatsvinden zonder de medewerking van de deelnemers
aan de focusgroepgesprekken en het vragenlijstonderzoek. In de eerste plaats gaat onze
dank uit naar alle respondenten van het LISS-panel die aan het vragenlijstonderzoek hebben
deelgenomen en aan de deelnemers aan de focusgroepgesprekken.
Daarnaast zijn we dank verschuldigd aan diverse personen en organisaties die bereid waren
om de onderzoekers in contact te brengen met de doelgroep en om mee te helpen met het
organiseren van de focusgroepgesprekken. De volgende organisaties hebben mogelijke
deelnemers benaderd, hun netwerk ingezet en/of bijeenkomsten georganiseerd: IBN Cuijk,
Leerwerkloket Achterhoek, Leerwerkloket Rijnmond-Rotterdam, Leerwerkloket Midden
Brabant, Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, Volksuniversiteit Rotterdam, WSP Parkstad.
Tijdens de bijeenkomst hebben we van diverse websites gebruik gemaakt, waaronder de
pilot website van de Koninklijke Bibliotheek, waarvoor onze dank. Tot slot bedanken wij het
ministerie van OCW voor het meedenken met de vragenlijst en het commentaar op het
conceptrapport.
Het onderzoeksteam van CINOP/ecbo en CentERdata
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Samenvatting
Enkele opvallende conclusies uitgelicht
•
Over het algemeen steun voor een portal, maar toch vindt 1 op de 10 een portal
onnodig. 9% zoekt informatie liever via andere wegen dan internet.
•
Mensen met minder digitale vaardigheden lijken meer afhankelijk te zijn van de
informatie via internet.
•
Potentiële gebruikers willen graag opleidingen kunnen vergelijken.
•
Inloggen met DigiD kan stuiten op weerstand.

Aanleiding, doel en aanpak van het onderzoek
Het kabinet wil de deelname aan een leven lang ontwikkelen van werkenden en
werkzoekenden stimuleren. Daartoe heeft het kabinet een meerjarig programma ontwikkeld,
dat in de kamerbrief van 29 september 2018 wordt toegelicht. 1 Een digitaal overzicht van
individuele scholingsmogelijkheden kan bijdragen aan de scholingsdeelname. Dit onderzoek
brengt in kaart of er bij de potentiële doelgroep behoefte is aan een website/portal met
scholingsmogelijkheden en hoe zo’n portal het best aan de behoeften van de doelgroep
tegemoet kan komen. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een bredere verkenning naar
de haalbaarheid van een portal.
Het onderzoek bestaat uit een enquête die is uitgevoerd onder een representatieve
steekproef uit de Nederlandse beroepsbevolking. Aanvullend zijn verspreid door het land
focusgroepbijeenkomsten gehouden met de doelgroep om meer verdieping te krijgen over
wat ervoor nodig is om scholingsdeelname te stimuleren en of en op welke wijze een portal
hieraan kan bijdragen.

Ruim de helft (52%) van de Nederlandse beroepsbevolking heeft in de afgelopen
twee jaar scholing gevolgd, 55% verwacht scholing te gaan volgen

Gevolgde scholing in de afgelopen twee jaar

Bijna de helft (48%) van de Nederlanders tussen de 18 en 67 jaar 2, heeft in de afgelopen
twee jaar geen scholing gevolgd. 52 procent heeft wel scholing gevolgd. Het meest worden
cursussen en trainingen van maximaal een dag gevolg. Minder dan 1 op de 10 Nederlanders
(8,8%) heeft in de afgelopen twee jaar een opleiding gedaan die langer dan een half jaar
duurde.
De volgende groepen volgden significant vaker scholing.
•
Mensen met werk nemen vaker deel aan scholing dan mensen zonder werk (met en
zonder uitkering).
•
Jongere mensen nemen vaker deel aan scholing dan oudere mensen.
•
Naarmate mensen een hoger opleidingsniveau hebben, nemen ze vaker deel aan
scholing.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/27/kamerbrief-leven-langontwikkelen

1

2

Exclusief degenen die een fulltime opleiding volgen, die groep is uit de analyses over scholingsdeelname gelaten.
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Het hebben van zorgtaken (kinderen of mantelzorg) blijkt niet van invloed te zijn op
scholingsdeelname.
Van de mensen die in de afgelopen twee jaar geen scholing hebben gevolgd (48%) hebben
ruim 6 van 10 mensen (61,5%) ook niet nagedacht over het volgen van scholing. Dit lijkt
een moeilijk bereikbare groep. Bijna 4 op de 10 van de mensen die geen scholing heeft
gevolgd (38,5% van deze groep) heeft wel nagedacht over het volgen van scholing. Van alle
mensen die geen scholing hebben gevolgd, verschilt de groep die hier wel over na heeft
gedacht op een aantal punten van de groep die niet over het volgen van scholing heeft
nagedacht. De moeilijk bereikbare groep, die dus geen scholing heeft gevolgd én hier ook
niet over heeft nagedacht is als volgt te typeren:
•
Zij zijn vaker dan gemiddeld niet-werkend en nog vaker niet-werkend zonder uitkering
dan niet-werkend met uitkering.
•
Zij vallen vaker in de hogere leeftijdscategorieën, maar ook onder jongeren tot 25 jaar is
het aandeel personen dat geen scholing heeft gevolgd en hier ook niet over heeft
nagedacht significant hoger.
•
Zij hebben vaker een lager opleidingsniveau.
•
Zij hebben minder vaak zorgtaken (dus mensen met zorgtaken denken vaker na over
het volgen van scholing).
Daarmee lijkt de groep die geen scholing heeft gevolgd maar hierover wel heeft nagedacht
in grote lijnen op de groep die wel scholing heeft gehad. Vooral de groep die én geen
scholing volgt én er ook niet over heeft nagedacht wijkt af de groep mensen die wel scholing
heeft gevolgd.

Verwachte scholingsdeelname in de komende twee jaar

54,8 procent van de Nederlanders tussen de 18 en 67 jaar, die op dit moment geen fulltime
opleiding volgen, verwacht in de komende twee jaar (waarschijnlijk) scholing te gaan
volgen.

Redenen voor scholing vooral werkgerelateerd
Initiatief voor deelname aan scholing komt het vaakst van de werkgever en ook voor
toekomstige scholing is de motivatie meestal werkgerelateerd.

Twee derde van de Nederlanders zoekt wel eens informatie over scholing
Bijna twee derde van de Nederlanders (64,6%) heeft naar informatie over scholing gezocht.
Deze groep bestaat uit mensen die scholing hebben gevolgd en mensen die geen scholing
hebben gevolgd, maar hierover wel hebben nagedacht. Onder mensen die scholing hebben
gevolgd is dit aandeel dat informatie heeft gezocht aanzienlijk hoger (81,3%) dan onder
mensen die wel hebben nagedacht over het volgen van scholing maar dit niet hebben
gedaan (39,7%).
Van de mensen die naar informatie over scholingsmogelijkheden hebben gezocht, hebben
de meesten (58,9%) niet naar informatie over vergoedingen voor de kosten van
scholingsdeelname gezocht. Ruim een derde (35,8%) heeft dit wel gedaan.

Niet-zoekers nader bekeken
8
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Mensen die significant minder vaak naar scholingsinformatie zoeken, zijn op een aantal
manieren te kenmerken: zij hebben overwegend weinig digitale vaardigheden, zijn vaker
niet-werkend zonder uitkering, hebben geen zorgtaken, zijn relatief ouder (vooral 55+) en
hebben een lager opleidingsniveau.
Redenen van mensen om geen informatie over scholing te zoeken hebben te maken met
het volgen van scholing zelf (geen interesse of tijd) en maar in een klein aantal gevallen met
het zoeken zelf (niet weten waar te zoeken, geen tijd om te zoeken). Een verandering in de
informatievoorziening zal er waarschijnlijk op zichzelf niet toe leiden dat deze groep meer
naar scholingsinformatie gaat zoeken. Het gaat samen met het willen volgen van scholing.

Internet het prettigst om informatie te zoeken; mensen met minder digitale
vaardigheden lijken vaker van internet afhankelijk te zijn
Bijna twee derde (65%) van mensen zoekt naar informatie over scholing op internet en
bijna de helft (47,7%) doet dit (ook) via de werkgever. Andere manieren van informatie
verkrijgen worden veel minder vaak genoemd. De derde meest genoemde manier is het zelf
aanvragen van informatie bij een opleidingsinstelling (14,8%).
Hierbij doet zich een opvallende paradox voor: betere digitale vaardigheden leiden niet tot
het vaker zoeken van informatie via internet. Het tegendeel lijkt zelfs waar te zijn: mensen
met minder digitale vaardigheden zoeken vaker informatie via internet (niet significant). De
verklaring hiervoor zit waarschijnlijk in de rol van de werkgever. Mensen met werk hebben
overwegend meer digitale vaardigheden, maar aangezien zij informatie over scholing van de
werkgever krijgen, hebben zij internet minder nodig. De afhankelijkheid van internet is dus
groter bij de mensen met minder digitale vaardigheden. Dit komt juist onder mensen die
geen werk hebben meer voor. Dit is een belangrijk gegeven bij het bouwen van de portal.
Hoewel voor een grote meerderheid (90,8%) internet de prettigste manier is om informatie
te zoeken, is er een niet te onderschatten groep (9,2%) die internet helemaal niet noemt als
een prettige manier om informatie te zoeken.

Werkenden positiever, laagopgeleiden negatiever over scholingsinformatie
De meeste mensen vinden dat er voldoende informatie over scholing is, en dat deze
informatie ook goed te vinden is. De kwaliteit van de informatie (mate waarin het iemand
heeft geholpen) en de overzichtelijkheid ervan krijgen een iets slechtere beoordeling. Het
minst beoordeeld wordt de beschikbaarheid van informatie over de financiële vergoedingen
voor kosten van scholing. Op twee punten zijn er verschillen tussen groepen in hun mening
over diverse aspecten van de informatie over scholingsmogelijkheden.
•
Het hebben van werk: mensen met werk zijn overwegend positiever over de informatie
dan mensen zonder werk. Dit kan ermee te maken hebben dat deze groep informatie
vaak via een werkgever krijgt.
•
Mensen met een lager opleidingsniveau zijn overwegend negatiever dan mensen met
een middelbaar en hoger opleidingsniveau.
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Waar mensen een tekort aan informatie ervaren, gaat het over de inhoud van cursussen
(hoe krijg je echt een goed beeld van de/een cursus of opleiding?), maar vaak ook over de
persoon zelf: hoe weet je wat bij je past en waar je wat aan hebt?

Digitale portal als oplossing?
De meeste Nederlanders beschouwen een website of digitale portal waar informatie over alle
cursussen en opleidingen in Nederland te vinden is als (zeer) behulpzaam (81,6%).
Ongeveer een op de 10 mensen vindt een portal onnodig. Als er op zo’n website ook
informatie te vinden is over financiële vergoedingen voor scholing, dan is de waardering nog
hoger: 88,6 procent vindt dit zeer behulpzaam, 5,8 procent vindt het onnodig.
Ook in de focusgroepen is er overwegend instemmend gereageerd op het idee van een
portal. Wel zijn er aandachtspunten bij vormgeving en inhoud en zijn er kanttekeningen
vanwege de groepen die je hiermee niet bereikt of die hiermee niet goed overweg kunnen.

Inhoud en vormgeving portal: rust, betrouwbaarheid en ondersteuning
Van de verschillende opties waarnaar gevraagd is met betrekking tot de inrichting van een
portal, scoren het meenemen van informatie over financiële vergoedingen en de
mogelijkheid om opleidingen te vergelijken het hoogst: hieraan is de meeste behoefte. Waar
duidelijk minder behoefte aan is, is een gebruikersaccount dat bijvoorbeeld via DigiD
toegankelijk is.
Tabel 1 Opties inrichting portal

Er is informatie over financiële vergoedingen voor de kosten van scholing.

7,68

Er is een mogelijkheid om opleidingen te vergelijken.

7,51

Er is contactinformatie van mensen of organisaties die me verder kunnen helpen.

7,27

Er is een versie voor mobiele telefoon en/of tablet.

7,21

Er is de mogelijkheid om hulp te krijgen, bijvoorbeeld via een chatfunctie.

6,59

Er is een gebruikersaccount waarin mijn persoonlijke gegevens of keuzes worden

6,01

bewaard (bijvoorbeeld via DigiD).
NB. De vragen zijn gemeten met een antwoordschaal van 1 Zeer onbelangrijk – 10 Zeer belangrijk.

In de gesprekken met potentiële gebruikers is een aantal behoeften met betrekking tot de
inhoud, vormgeving en functionaliteiten aangegeven. We benoemen de belangrijkste.
•
Een site moet rustig ogen, niet ‘te commercieel’. Sites die rekening houden met
laaggeletterden, met heldere iconen waarop geklikt kan worden, worden gewaardeerd.
•
Betrouwbaarheid, of het gevoel van betrouwbaarheid, is bijzonder belangrijk. Een gevoel
van onbetrouwbaarheid kan een belemmerende factor zijn bij het gebruik van internet.
Betrouwbaarheid betreft enerzijds de objectiviteit van de informatie (beoordeling,
recensies). Anderzijds gaat het erom wat er met de persoonsgegevens van de gebruiker
gebeurt. Mensen zijn huiverig om informatie te delen. Dat verklaart waarom er weinig
behoefte is aan, en steun voor een optie waarbij een gebruikersaccount aangemaakt
kan worden. Een dergelijk account, dat bijvoorbeeld met DigiD toegankelijk kan zijn, zou
weerstand kunnen oproepen.
•
Potentiële gebruikers hebben behoefte aan ondersteuning bij het bepalen van welke
opleiding het best bij hen past en bij hun loopbaanwensen. Dat kan voor een deel met
10
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online tools (testjes) maar nog meer is er behoefte aan persoonlijk contact. De
verwachting is daarom dat de inbedding van de portal in een infrastructuur die deze
ondersteuning kan bieden, kan bijdragen aan het bereik en het nut van de portal voor
doelgroepen met een lage scholingsdeelname.

Gebruikersprofielen
Mogelijke gebruikersprofielen voor een website kunnen gebaseerd zijn op de typologie van
het SCP (Maslowski 2019) 3. Binnen deze typologie zijn er groepen zonder werk en/of
werkgever. Uit onderhavig onderzoek blijkt het hebben van werk steeds van invloed te zijn
op zowel de scholingsdeelname, het zoeken naar informatie als de tevredenheid over de
informatie. In de typologie worden de volgende groepen onderscheiden die geen werk
hebben:
•
Lager opgeleide werklozen met gezondheidsklachten
•
55-plussers zonder baan
•
Niet werkende moeders met jonge kinderen
Deze drie groepen hebben volgens SCP de laagste scholingsdeelname (maximaal 20%).
Andere groepen van wie uit het SCP onderzoek blijkt dat de scholingsdeelname aan de lage
kant is (rond 35%) zijn:
•
Mannen van middelbare leeftijd in vaste dienst
•
Hoger en middelbaar opgeleide zelfstandigen
•
Parttime werkende moeders
•
In deeltijd werkende vrouwen in de zorg
Deze groepen hebben wel een werkgever of zijn zelfstandig, maar door diverse oorzaken is
hun scholingsdeelname ook laag. Meer informatie over de kenmerken van deze groep is te
vinden in het onderzoek van SCP.

3

Maslowski, R. (2019). Grenzen aan een leven lang leren. Den Haag: SCP.
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Aanleiding en onderzoeksaanpak
In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de aanleiding en het doel van het onderzoek,
vervolgens lichten we de twee onderzoeksactiviteiten toe. Dit waren:
•
Een enquête onder een representatieve steekproef van de Nederlandse
beroepsbevolking.
•
Vier focusgroepgesprekken met potentiële gebruikers van de portal.

1.1

Aanleiding en doel het onderzoek
Het kabinet heeft de wens geuit om de deelname aan een leven lang ontwikkelen van
werkenden en werkzoekenden te stimuleren en een sterke leercultuur tot stand te brengen.
Daartoe heeft het kabinet een meerjarig programma ontwikkeld. In de kamerbrief van 29
september 2018 wordt dit nader toegelicht. 4 Daarbij wijst het kabinet op het belang van
eigen regie van mensen. Een digitaal overzicht van individuele scholingsmogelijkheden kan
bijdragen aan deze eigen regie. Een onafhankelijke verkenner heeft de haalbaarheid van
zo’n portal onderzocht. Dit onderzoek is een onderdeel van de verkenning en brengt in kaart
of er bij de potentiële doelgroep behoefte is aan een website/portal met
scholingsmogelijkheden en hoe zo’n portal het best aan de behoeften van de doelgroep
tegemoet kan komen.

1.2
1.2.1

Vragenlijstonderzoek
Onderzoeksmethode en vragenlijstontwikkeling
De behoefte aan scholing, de strategieën die men gebruikt wanneer men informatie over
scholing zoekt en de interesse in een scholingsportal zijn in kaart gebracht door een
vragenlijst voor te leggen aan een aselecte steekproef van panelleden uit het
representatieve LISS panel. De vragenlijst is gezamenlijk door CentERdata en ecbo
ontwikkeld, waarbij methodologische kennis en inhoudelijke kennis is gecombineerd. Hierbij
is gelet op begrijpelijkheid van de vraagstelling, volledigheid van de antwoordopties en of de
vragen meten wat ze beogen te meten (validiteit).
De vragenlijst is in begrijpelijke taal opgesteld. De regels voor B1 taalgebruik zijn hierbij
gehanteerd. Taalniveau wordt uitgedrukt op een schaal van A1 tot C2, waarbij A1 betekent
dat iemand vertrouwde namen en woorden en zeer eenvoudige zinnen kan begrijpen en C2
het taalniveau is waarbij iemand moeiteloos vrijwel alle vormen van geschreven taal kan
begrijpen, inclusief complexe en abstracte teksten. Op B1 niveau begrijpen mensen teksten
die hoofdzakelijk bestaan uit veelvoorkomende, alledaagse taal. Taalniveau B1 wordt door
zo’n 80 procent van de bevolking begrepen en is daarom een goed niveau voor de
vragenlijst waar het hier om gaat. Vuistregels voor dit taalniveau zijn onder meer het
gebruik van korte zinnen, concreet woordgebruik en het vermijden van figuurlijk taalgebruik
en metaforen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/27/kamerbrief-leven-langontwikkelen

4
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1.2.2

Steekproef en representativiteit
De beoogde netto respons voor dit onderzoek is van tevoren vastgesteld op 2.000 ingevulde
vragenlijsten. Er is een steekproef uit het LISS panel getrokken van personen die gerekend
worden tot de beroepsbevolking, dat wil zeggen personen in de leeftijd van 18 tot 67 jaar.
Voordat de steekproef getrokken is, is bovendien gekeken of alle subgroepen op basis van
socio-economische en demografische gegevens voldoende vertegenwoordigd zouden zijn, en
naar aanleiding hiervan is besloten om mensen met een mbo opleiding te oversamplen.

Het LISS panel

In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt de representativiteit van
het LISS panel zo optimaal mogelijk gehouden, waardoor representatieve dataverzameling
kan worden gewaarborgd 5. Het LISS panel bestaat sinds 2007 en is speciaal geïnitieerd voor
wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek. Het LISS panel is een
probability-based (geen zelfselectie) panel van 5.000 huishoudens (7.500 panelleden van 16
jaar en ouder) die iedere maand vragenlijsten invullen via internet. De
adressensteekproeven voor de werving en de bijwervingen zijn getrokken uit het
populatieregister in samenwerking met het CBS. Indien een huishouden niet beschikt over
een breedbandverbinding en/of computer, dan stelt CentERdata de benodigde apparatuur in
bruikleen beschikbaar om alsnog deel te kunnen nemen aan het panel. Hiermee
onderscheidt het LISS panel zich van andere online panels, waar niet-internetters ontbreken
en waar panelleden de gelegenheid hebben om zichzelf aan te melden.
1.2.3

Veldwerk en Respons
De vragenlijst is in de periode van 1 juli 2019 t/m 16 juli 2019 uitgezet in het LISS panel
onder 3.000 respondenten. Gedurende het veldwerk zijn twee herinneringen per e-mail
verstuurd aan panelleden die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld. Uiteindelijk hebben
2010 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld, een responspercentage van 67 procent.

1.2.4

Achtergrondvariabelen
De volgende achtergrondvariabelen van respondenten zijn meegenomen in de analyses.
•
Digitale vaardigheden. De onderverdeling van respondenten in groepen met
‘geen/weinig digitale vaardigheden’, ‘middelmatige digitale vaardigheden’ en ‘goede
digitale vaardigheden’ is tot stand gekomen met behulp van drie vragen uit de jaarlijkse
Social Integration and Leisure kernvragenlijst in het LISS panel. Deze vragen meten de
mate waarin men weleens gebruik maakt van een computer/laptop, een tablet of een
smartphone (niet, soms of vaak). Dit is dus een indirecte inschatting van de digitale
vaardigheden op basis van gebruik van verschillende digitale devices.
•
Er is bovendien een indeling gemaakt naar arbeidssituatie, waarbij gekozen is voor een
groep werkenden, een groep mensen die niet werkt en een uitkering ontvangt en een
groep die niet werkt maar geen uitkering ontvangt.
•
Vervolgens is gekeken of men een zorgtaak heeft. Onder mensen met een zorgtaak
wordt verstaan mensen met kinderen en/of mensen die mantelzorg verlenen.
•
Overige achtergrondvariabelen zijn leeftijd en opleidingsniveau.
Verdeling van de respons over deze variabelen is opgenomen in de bijlage.

5

Zie bijlage 1: Representativiteit van het LISS panel
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1.3

Focusgroepen
Parallel aan het vragenlijstonderzoek zijn vier focusgroepgesprekken gehouden met
potentiële gebruikers van een eventuele portal. Deelnemers aan de gesprekken zijn op
diverse manieren geworven.
•
Via de leerwerkloketten (Rotterdam en Tilburg).
•
Via organisaties die werken met de online tool voor basisvaardigheden oefenen.nl.
Verschillende van deze organisaties houden periodieke bijeenkomsten voor hun
doelgroep, veelal laaggeletterden, waarbij basisvaardigheden worden getraind. Aan deze
organisaties is gevraagd of kon worden aangesloten bij een bijeenkomst om met de
doelgroep in gesprek te gaan.
•
Deelnemers aan de enquête is gevraagd of zij door wilden praten over het onderwerp in
een groepsbijeenkomst.
•
Bij de Volksuniversiteit Rotterdam.
Uiteindelijk hebben er vier bijeenkomsten plaatsgevonden: bij de leerwerkloketten
Rijnmond-Rotterdam en Midden-Brabant (Tilburg), bij IBN Cuijk en bij de Volksuniversiteit
Rotterdam. Bij de bijeenkomsten bij de leerwerkloketten en de Volksuniversiteit Rotterdam
hebben gemengde groepen deelgenomen die deels bestonden uit door de organisatie
geworven deelnemers en deelnemers die zich via de enquête hadden aangemeld. Hoewel de
groepen gemengd waren, kunnen de vier gesprekken in grote lijnen als volgt
gekarakteriseerd worden.
•
Een gesprek met voornamelijk niet-werkenden met een uitkering (bijstand en ww) met
voornamelijk mbo-niveau (2 tot en met 4).
•
Een groep met werkende laaggeletterden.
•
Een gemengde groep met voornamelijk werkenden met opleidingsniveau van mbo-2 tot
en met hbo en leeftijd van 24 tot 65.
•
Een gemengde groep met voornamelijk werkenden met opleidingsniveau van mbo-2 tot
en met hbo voornamelijk tussen de 45 en 65 jaar.
In totaal hebben 38 personen aan de focusgroepgesprekken deelgenomen.
De opzet van de groepsgesprekken was als volgt.
Inventarisatie belemmeringen bij zoeken naar informatie over scholing.
•
Mening over beschikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit informatie.
•
Werkvorm voor het werken met en beoordelen van diverse typen websites die mogelijk
als voorbeeld voor een portal met informatie over scholingsmogelijkheden kunnen
dienen. Per bijeenkomst zijn 3 websites beoordeeld. De volgende sites zijn de revue
gepasseerd: www.autotrack.nl, www.springest.nl, www.nha.nl, www.belastingdienst.nl,
en de pilotwebsite van de Koninklijke Bibliotheek 6.
•

6

Deze site is nog niet beschikbaar, meer voor informatie: Kelly Oostlander, kelly@k-dd.nl, 06 - 275 675 48.
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Context
Er is het nodige bekend over scholingsdeelname van volwassenen in Nederland. In dit
hoofdstuk kijken we kort naar de factoren die bepalend zijn voor scholingsdeelname. In het
bijzonder gaan we in op de rol die informatie over scholingsmogelijkheden speelt. We maken
gebruik van diverse adviezen die zijn uitgebracht en onderzoeksrapporten die zijn
verschenen over het stimuleren van de deelname aan leven lang ontwikkelen. Adviezen zijn
afkomstig van diverse commissies (o.a. Flexibilisering hoger onderwijs; Vraagfinanciering
mbo) en adviesorganen van de overheid (o.a. WRR, SER, Onderwijsraad, OECD). Adviezen
zijn veelal gebaseerd op diverse onderzoeken die in dezelfde periode zijn uitgevoerd (zie
bronnenoverzicht).
Hierop is ook door beleidsmakers gereageerd. Zo hebben het vorige en het huidige kabinet
in een aantal kamerbrieven over leven lang leren beleidsvoorstellen gedaan om deelname
aan LLO te stimuleren. In de kamerbrief Leven Lang ontwikkelen van 29 september 2018 zet
het kabinet uiteen dat de aanpak om de deelname aan leven lang ontwikkelen te laten
groeien gebaseerd is op het stimuleren van eigen regie van burgers in hun loopbaan en hun
leven. Een van de manieren die eraan moet bijdragen om dit te bereiken is het inzichtelijk
maken van scholingsmogelijkheden die mensen hebben. Om dat mogelijk te maken laat het
kabinet onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een digitale portal te ontwikkelen
waarop zowel informatie over scholing te vinden is als persoonlijke informatie over
trekkingsrechten en scholingsbudgetten die een individu tot zijn beschikking heeft. 7
In dit hoofdstuk benoemen we de rode draad uit enkele adviezen en onderzoeken. We
kijken daarbij in het bijzonder naar de factoren die ertoe doen bij deelname aan scholing en
de rol die informatievoorziening over scholing daarbij speelt. We geven aan hoe een
mogelijke portal hierin past. Een zinvol onderscheid daarbij is om te kijken naar factoren aan
de vraagzijde op de scholingsmarkt en factoren aan de aanbodzijde.

Knelpunten aan de vraagzijde
Om in kaart te brengen welke factoren een rol spelen bij deelname aan scholing, kan
enerzijds gekeken worden naar kenmerken van personen met een lage scholingsdeelname,
en anderzijds naar de belemmeringen die zij ervaren die leiden tot een lage
scholingsdeelname. De vraag naar scholing wordt niet alleen gevormd door individuele
burgers, maar ook door organisaties, zoals bedrijven en overheden die een belang hebben
bij scholing van bijvoorbeeld medewerkers of uitkeringsgerechtigden.
In een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) worden onder meer
arbeidsmarktpositie, leeftijd en opleidingsniveau genoemd als kenmerken die ertoe doen bij
de deelname aan een leven lang ontwikkelen 8. In deze studie zijn volwassenen in hun
deelname aan scholing gekarakteriseerd aan de hand van 10 typen 9. De typen zijn van
elkaar onderscheiden op basis van onder meer geslacht, leeftijd, opleidingsniveau,
arbeidsmarktpositie en zorgtaken. De 10 groepen verschillen van elkaar in
7
8
9

Kamerbrief Leven lang ontwikkelen.
Maslowski, R. (2019). Grenzen aan een leven lang leren. Den Haag: SCP.
De typologie is overgenomen in de bijlage van dit onderzoek.
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scholingsdeelname. Een belangrijke factor die ertoe doet is de deelname aan het
arbeidsproces: niet-werkenden hebben een lagere scholingsdeelname. Onder de nietwerkenden kunnen oudere niet-werkenden die geen werk zoeken, niet-werkende moeders
en werkzoekende werklozen onderscheiden worden.
Ook onder werkenden zijn er groepen te onderscheiden die van elkaar verschillen in
scholingsdeelname. Ten eerste gaat het om mannen van middelbare leeftijd die al jaren in
vaste dienst zijn. De tweede groep betreft in deeltijd werkende vrouwen van middelbare
leeftijd. Zij zijn vaak op middelbaar of lager niveau werkzaam. De derde groep wordt
gevormd door hoger en middelbaar opgeleide zelfstandigen en werkzoekenden.
Dat arbeidsmarktpositie en opleidingsniveau ertoe doen is ook al bekend uit eerdere studies
(zie bijv. Borghans et. al., 2006). Binnen de groep werkenden maakt het ook nog uit welk
beroep iemand uitoefent. Zowel het formeel en non-formeel leren (deelname aan scholing)
als het informeel leren (zoals leren op de werkvloer) verschilt per beroep en wordt niet
alleen verklaard door bijvoorbeeld opleidingsniveau. Zo blijkt dat bouwvakkers, kappers en
bank- en verzekeringsmedewerkers veel meer leren dan bijvoorbeeld schoonmakers of
logistiek medewerkers (Kans, 2016). Beroepen of sectoren zijn in het onderhavige onderzoek
niet meegenomen, aangezien dit een grotere steekproef vereist.
Over de rol van zorgtaken als een belemmerende factor zijn er diverse geluiden. In 2016 ziet
het SCP dat betaald werk en zorgtaken een steeds groter deel van de tijd van mensen
opeisen, wat ertoe leidt dat dat leren wellicht geen prioriteit heeft voor veel werknemers
(Echteld, 2016). Uit de SCP-studie uit 2019 blijkt echter dat zorgtaken en ook grote
werkbelasting er niet of weinig toe doen bij scholingsdeelname. Ook uit onderhavige studie
blijkt niet dat zorgtaken een belangrijke belemmering zijn voor scholingsdeelname.

Belemmeringen

In het bovengenoemde betreft het vooral de kenmerken van groepen die meer of juist
minder aan scholing deelnemen. In een aantal, voornamelijk kwalitatieve, studies is ook
aandacht voor de precieze belemmeringen die mensen ervaren om aan scholing deel te
nemen.
Over de vraag of mensen daadwerkelijk bereid zijn om aan scholing deel te nemen, zijn de
geluiden wisselend. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de commissie
vraagfinanciering blijkt dat de belangstelling om een opleiding te volgen onder mensen met
laag of middelbaar opleidingsniveau, los van dagelijkse belemmeringen, in principe heel
groot is: 71 procent zou dit willen. Onder werkzoekenden is dit nog hoger (87%). Naarmate
de leeftijd toeneemt, neemt de belangstelling wel af, en onder laagopgeleiden is de
belangstelling lager dan onder middelbaar opgeleiden. 10 De commissie ziet de volgende
factoren als belemmering om aan scholing deel te nemen:
•
Gebrek aan tijd, hoge kosten en ontbreken van concrete baten.
•
Ontbreken van een stimulerende omgeving; in de persoonlijke omgeving of in de
werkomgeving, met name midden en kleinbedrijf minder stimulerend vanwege
ontbreken van HRM.
•
Gebrek aan onderwijs op maat.
10

Cuelenaere, B. (2017). Inventarisatie belangstelling voor opleiding. Tilburg: CentERdata.
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•
•

Gebrek aan positieve leerervaringen.
Onvoldoende taalvaardigheid. 11

Deze factoren komen ook terug in gesprekken die in het kader van het SCP-onderzoek zijn
gevoerd met een aantal specifieke doelgroepen die wel werken maar toch een relatief lage
scholingsdeelname hebben. 12 Zij geven onder meer de volgende redenen om niet aan
scholing deel te nemen:
•
Voor de mannen in loondienst geldt dat er geen duidelijke meerwaarde voor de
loopbaan is. Enerzijds is er geen noodzaak of urgentiegevoel, anders is er geen
perspectief op een duidelijke opbrengst.
•
De afwezigheid van ambities en het vasthouden aan zekerheden van het huidige werk
spelen ook mee bij deze groep. Met name als de leeftijd hoger is, is de vraag wat het
nog oplevert.
•
Voor een aantal werkenden (mannen en vrouwen) geldt dat de scholingsbehoefte vooral
wordt ingegeven door de werkgever. Er is weinig eigen behoefte.
•
De omgeving waar men oorspronkelijk vandaan komt werkt voor verschillende personen
door: als men uit een gezin komt waarin er weinig aandacht was voor leren en school,
blijft dat op latere leeftijd meespelen.
•
Sommige personen (mannen en vrouwen) verwijzen naar slechte ervaringen in het
verleden, examenvrees, stress bij scholing, een negatief beeld van onderwijs en leren en
onvoldoende geloof in eigen kunnen.
•
Zorgtaken worden soms wel maar soms ook duidelijk niet als knelpunt aangemerkt. Voor
de middelbare werkende mannen geldt dat zorgtaken vaak niet als knelpunt worden
aangegeven. Voor de in de zorg werkende vrouwen geldt dat kinderen en zorgtaken
geen belemmering zijn voor kortdurende scholing die in werktijd kan worden gedaan,
maar wel voor langdurige opleidingen. Doordat vrouwen vanwege kinderen in deeltijd
zijn gaan werken, zijn hun scholingsmogelijkheden minder.
•
De mate waarin financiën een knelpunt zijn verschilt per onderzoek en per doelgroep.
Mensen die aangeven wel de financiële middelen te hebben, maar toch geen scholing te
doen geven als reden aan andere zaken prioriteit te geven. Een aantal zelfstandigen,
zeker met middelbaar en laag opleidingsniveau, geeft financiën wel als reden om
bepaalde scholing niet te doen.
•
Van de werkende vrouwen in de zorg geven degenen die bij een grotere organisatie
werken aan meer scholingsmogelijkheden te hebben dan degenen die bij kleine
werkgevers werken.
De vraag naar scholing wordt niet alleen bepaald door de werkende of niet-werkende
individuen die al dan niet scholing willen volgen. Ook organisaties, zoals bedrijven of
overheden, zijn een vragende partij op de scholingsmarkt. Het gaat bijvoorbeeld om
bedrijven die hun medewerkers willen scholen, of om overheden die mensen in een
uitkeringspositie via scholing naar werk willen begeleiden. Net als voor individuen geldt voor
organisaties dat zij een kosten-batenafweging maken, waarbij de vraag is waar de
opbrengsten van de scholing terecht komen. Als scholing van medewerkers bij bedrijven
leidt tot een hogere productie, is de opbrengst voor het bedrijf duidelijker. Dit geldt meer
naarmate de scholing specifieker is voor het werk en de organisatie. Voor overheden is er
Commissie vraagfinanciering mbo (2017). Doorleren werkt.
Maslowksi (2019) heeft gesproken met Mannen van middelbare leeftijd die al lang in de dezelfde baan in
loondienst werken, in de zorg werkende vrouwen met middelbaar niveau en zelfstandigen. Grijpstra (2019) met
relatief laag opgeleide werkenden met een vaste baan, flexkrachten en alleenstaande moeders.
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een opbrengst als er bijvoorbeeld minder beroep wordt gedaan op de sociale zekerheid.
Voor bedrijven is er een belemmering om te investeren in scholing als de opbrengsten voor
het bedrijf onvoldoende duidelijk zijn of als medewerkers na de scholing ergens anders gaan
werken. Bij investeringen in generieke vaardigheden speelt dit extra een rol. 13

Knelpunten aan de aanbodzijde
Belemmeringen aan de aanbodzijde van de scholingsmarkt hebben te maken met de mate
waarin het aanbod makkelijk toegankelijk is voor volwassenen. De OESO wees in 2014 al op
een tekort in Nederland aan scholingsmogelijkheden voor volwassenen. Hierop is ook
ingegaan door de commissie ‘Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen’ 14. Een van de
adviezen om volwassenen meer aan het leren te krijgen was in 2014 dan ook al om het
aanbod in het (publiek bekostigde) hoger onderwijs te flexibiliseren, en zo makkelijker
toegankelijk te maken voor volwassenen. (Particuliere) aanbieders van scholing stellen dat
het aanbod de vraag volgt, dus dat het zaak is eerst de vraag te stimuleren. Er zijn
verschillende experimenten en pilots met flexibilisering van onderwijsaanbod uitgevoerd.
Desalniettemin wordt in het onderzoek van SCP (Maslowski, 2019) naast de diverse
vraagfactoren nog steeds gewezen op de beperkte flexibiliteit van het onderwijssysteem
waardoor formele opleidingen onvoldoende aansluiten op de wensen van volwassenen.

De rol van informatievoorziening
We hebben bij de bestudering de diverse onderzoeken en adviezen over LLO speciaal
aandacht gehad voor de rol die informatievoorziening speelt in de belemmeringen bij
deelname aan LLO. Het blijkt dat (onvoldoende) informatievoorziening nauwelijks wordt
genoemd als een belemmering om aan LLO deel te nemen, en dus ook niet als mogelijke
kansrijke oplossing. In een aantal rapporten komt informatievoorziening zijdelings aan bod.
In het recente advies van de Argumentenfabriek (2019), over de ontwikkeling van onderwijs
voor volwassenen bij bekostigde mbo-instellingen wordt de naamsbekendheid van de
instellingen als LLO-aanbieder wel benoemd, en daarbij de kosten voor marketing en pr om
het scholingsaanbod bekend te maken. De wijze waarop diverse doelgroepen bereikt kunnen
worden, valt buiten het bereik van dat advies.
In het onderzoek ten behoeve van de commissie vraagfinanciering mbo is gevraagd wat
mensen met een opleidingswens kan helpen om daadwerkelijk een opleiding te starten én af
te ronden. Hierbij wordt goede informatie genoemd, naast lage kosten, beschikbare tijd,
opleiding van goede kwaliteit en een praktische locatie (in de buurt) (Cuelenaere, 2017).
Uit het onderzoek van Panteia blijkt wel dat er niet zozeer sprake is van een behoefte aan
informatie over de scholingsmogelijkheden zelf, maar wel aan informatie over wat de
scholing oplevert. Gesproken wordt van een GPS voor de arbeidsmarkt. Dit zou mensen
inzicht moeten verschaffen in wat er aan scholing mogelijk is, gekoppeld aan wat het kan
betekenen voor de arbeidsmarktpositie. Dit zou een combinatie moeten zijn van informatie
over scholingsmogelijkheden en arbeidsmarkt die gekoppeld kan worden aan persoonlijke
gegevens die afkomstig zijn uit een loopbaanscan en eventueel een loopbaancoach
(Grijpstra e.a., 2019).
Kans, K. e.a. (2017). Benutten van informeel leren. ’s-Hertogenbosch: ecbo.
Adviescommissie ‘Flexibel hoger onderwijs voor werkenden’ (2014). Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor
volwassenen.
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In onderhavig onderzoek besteden we aandacht aan de vraag of informatievoorziening een
belangrijke factor is in het stimuleren van scholingsdeelname en hoe een portal hieraan kan
bijdragen.
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3

Deelname aan scholing

3.1

Deelname aan scholing
Bijna de helft van de Nederlanders tussen de 18 en 67 jaar (48%) heeft in de afgelopen
twee jaar geen scholing gevolgd.
Van de mensen die wel scholing hebben gevolgd ging het in meeste gevallen om trainingen
of cursussen die maximaal een dag duurden (29,7%). Bijna een op de tien Nederlanders
(8,8%) heeft een opleiding of cursus gevolgd die minimaal een half jaar duurde.
Figuur 1 Hebt u de afgelopen twee jaar scholing gevolgd: (n = 1889)

Eén of meerdere trainingen of cursussen die korter
dan één dag duurden.

29,7%

Eén of meerdere trainingen of cursussen die langer
dan één dag duurden, maar niet langer dan een
half jaar.

21,5%

8,8%

Eén of meerdere trainingen, cursussen of
opleidingen van meer dan een half jaar.

48,0%

De afgelopen twee jaar niet aan scholing
deelgenomen.
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Wie neemt deel aan scholing?
Mensen die scholing hebben gevolgd zijn op een aantal manieren te onderscheiden van
mensen die geen scholing hebben gevolgd. De volgende factoren zijn van belang.
•
Werk hebben. Mensen met werk hebben vaker scholing gedaan dan mensen zonder
werk, met of zonder uitkering. Van de mensen zonder werk is er geen significant verschil
tussen degenen met en zonder uitkering.
•
Leeftijd. Jongeren nemen vaker aan scholing deel aan scholing dan ouderen.
•
Opleidingsniveau. De algemene tendens is dat mensen met een hogere opleiding vaker
aan scholing deden dan mensen met een lagere opleiding.
Het hebben van zorgtaken blijkt niet uit te maken: er is geen significant verschil in
scholingsdeelname tussen mensen met kinderen en/of mantelzorg taken en mensen zonder.
Bovenstaande uitkomsten komen in grote lijnen overeen met ander onderzoek, zoals dat van
het SCP (Maslowksi, 2019).
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Figuur 2 Scholing en arbeidssituatie (n = 1852)
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Figuur 3 Scholing en zorg (kinderen of mantelzorg) (n = 1775)
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Figuur 4 Scholing en leeftijd (n = 1889)

80%

75,7%

76,0%
65,7%

70%

56,3%
56,2%

60%

43,8%

53,6% 46,4%
43,7%

34,3%

50%
24,0%

40%

24,3%

30%
20%

Geen scholing

10%
0%

Wel scholing
19 - 24 jaar

25 - 34 jaar

35 - 44 jaar

45 - 54 jaar

Wel scholing

55 - 64 jaar

65 - 66 jaar

Geen scholing

Figuur 5 Scholing en opleiding (n = 1887)
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3.2

Potentiële deelname
Van de mensen die geen scholing hebben gevolgd in de afgelopen twee jaar, denkt de
meerderheid (61,5%) er ook niet over na om een cursus of opleiding te volgen. Dit lijkt een
moeilijk bereikbare groep om scholingsdeelname te stimuleren. 38,5% van de mensen die
geen scholing hebben gevolgd, heeft hier wel over nagedacht.
Figuur 6 Denkt u er weleens over na om een cursus of opleiding te volgen? (n = 907)

38,5%

61,5%

Ja

Nee

De beide groepen (wel en niet overwegen om scholing te volgen), zijn grofweg te
karakteriseren zoals in onderstaande tabel.
Tabel 2 Mensen die geen scholing hebben gevolgd, maar erover denken om scholing te volgen (intentie)

Intentie om scholing te

Ja

Nee

Werkenden,

Niet werkenden zonder uitkering.

volgen
Arbeidssituatie

uitkeringsgerechtigden
Zorgtaken

Mensen met zorgtaken

Zonder zorgtaken

Leeftijd

25-34 jarigen

Jongeren tot 25 15 en ouderen

Opleidingsniveau

Hbo, wo

Basisonderwijs, vmbo

Dit zou er wellicht mee te maken hebben dat zij net hun opleiding hebben afgerond en niet direct de noodzaak
zien om weer aan scholing te beginnen.
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Figuur 7 Intentie en arbeidssituatie (n = 887)
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Figuur 8 Intentie en zorg (kinderen en mantelzorg) (n = 867)
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Figuur 9 Intentie en leeftijd (n = 907)
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Figuur 10 Intentie en opleiding (n = 906)
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Verwachte toekomstige scholingsdeelname
Waar 52 procent van de Nederlandse beroepsbevolking (exclusief degenen die een fulltime
opleiding volgen) in de afgelopen twee jaar scholing heeft gevolgd, verwacht 54,8 procent in
de komende twee jaar zeker of waarschijnlijk scholing te volgen. Of dit tot een toename of
afname van de scholingsdeelname zal leiden is niet te zeggen, aangezien de groep die
verwacht waarschijnlijk wel scholing te volgen vrij groot is (35,1%). Daar komt de
onzekerheid van de groep die verwacht waarschijnlijk geen scholing te volgen (20,8%) nog
bij.
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Figuur 11 Bent u van plan de komende twee jaar scholing te volgen? (n = 1888)
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Redenen voor scholingsdeelname
De mensen die in de afgelopen twee jaar scholing gevolgd hebben, deden dit vooral op
initiatief van de werkgever (68,1%), of op eigen initiatief (49,6%). Het initiatief voor
scholing komt voornamelijk van de werkgever of van de respondent zelf, en nauwelijks van
andere personen of organisaties zoals UWV of gemeenten. Op onderstaande vraag konden
respondenten meerdere antwoorden geven, omdat men wellicht meerdere cursussen heeft
gevolgd, of omdat het initiatief vanuit meerdere personen of instanties kwam.
Figuur 12 Van wie kwam het idee om deze training, cursus of opleiding te volgen? (n = 982)
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Van mijn werk / werkgever
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Voor ruim een vijfde (21,8%) van de mensen die scholing hebben gevolgd geldt dat het
initiatief zowel van hen zelf als van de werkgever kwam.
Figuur 13 Van wie kwam het idee om deze training, cursus of opleiding te volgen? (n = 949)
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Voor het volgen van scholing in de toekomst is werk de belangrijkste motivatie. De
werkgerelateerde redenen zijn bijblijven in het beroep, verplichting voor het werk, kansen
op een (andere) baan willen vergroten of promotie willen maken.
Er is ook een grote groep die verwacht scholing te volgen uit interesse of hobby (37,9%).
Figuur 14 Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om de komende twee jaar scholing te volgen? (n = 1889)
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Informatie zoeken over scholing

4.1

Hoeveel mensen zoeken informatie over scholing
Zowel aan de mensen die hebben deelgenomen aan scholing als aan degenen die dit niet
hebben gedaan maar wel over het volgen van scholing hebben nagedacht, is gevraagd of zij
hebben gezocht naar informatie over scholing. In een toelichting is aangegeven dat het gaat
om informatie over bijvoorbeeld: inhoud van de scholing, kosten, vergoeding van kosten, tijd
en plaats, etc.
•
Een groot deel van de mensen die scholing hebben gevolgd, heeft hierover ook van
tevoren informatie gezocht (81,3%).
•
Van de mensen die niet hebben deelgenomen aan scholing, maar wel over het volgen
van scholing hebben nagedacht, heeft een minderheid (39,7%) wel informatie gezocht
over scholing.
We gaan ervan uit dat mensen die én geen scholing hebben gevolgd én hierover ook niet
hebben nagedacht, ook niet naar informatie hebben gezocht. Alles bij elkaar genomen
betekent dit dat van alle Nederlanders bijna twee derde (64,6%) weleens naar informatie
over scholing heeft gezocht. Het andere deel (35,4%), heeft dus helemaal niet naar
informatie over scholing gezocht.
Figuur 15 Totaal: heeft men wel eens informatie over scholing gezocht? (n = 2010)

35,4%

64,6%

Wel informatie gezocht

Geen informatie gezocht

Van alle mensen die naar informatie over scholing hebben gezocht, heeft ruim een derde
(35,8%) ook naar informatie gezocht over financiële vergoedingen voor de kosten van
scholing. 58,9 procent heeft niet naar dergelijke informatie gezocht.
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Figuur 16 Hebt u wel eens naar informatie gezocht over financiële vergoedingen voor de kosten van scholing?
(n = 1299)
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35,8%

58,9%
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2 Nee

3 Weet ik niet meer

Uit de vervolgvragen in dit onderzoek blijkt dat werkgevers een belangrijke initiator zijn van
en bron van informatie zijn over scholing. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat een
meerderheid niet naar informatie over vergoedingen zoekt. Als scholing via de werkgever
loopt, is de bekostiging vaak ook door de werkgever geregeld en is het voor de individuele
deelnemer dus niet nodig hierover informatie op te zoeken.
Uit de focusgroepsgesprekken blijkt dat kosten wel degelijk een belangrijk onderwerp zijn bij
het bepalen of mensen willen deelnemen aan een bepaalde cursus of opleiding. In dit kader
geven deelnemers aan behoefte te hebben aan duidelijkheid over mogelijkheden voor
belastingaftrek, of verrast te zijn geweest door na het niet slagen voor een examen de
kosten voor nieuwe pogingen zelf betaald moesten worden. Een ander aandachtspunt dat
genoemd werd is of er in termijnen, dus gespreid, betaald kan worden. Opvallend is dat veel
mensen aangeven het prettig vinden als zij kunnen berekenen wat een cursus hen gaat
kosten, maar dat zij geen persoonlijke gegevens over salaris of loon willen afstaan vanuit
privacyoverwegingen. Dit aspect kwam ook naar voren bij de vraag of zij een voorkeur
hebben voor een login-functie, zoals bijvoorbeeld met DigiD. Uit de groepsgesprekken bleek
dat er weinig steun is voor een koppeling naar deze persoonlijke omgeving, en dat hier ook
weinig behoefte aan is.
Redenen om niet naar informatie over scholingsmogelijkheden te zoeken, hebben vooral te
maken met het niet deelnemen aan scholing. Men heeft hierin geen interesse (49,2%), geen
tijd (17,6%) of men vindt het te duur (10,8%). Redenen die te maken hebben met het
zoeken, zoals het geen tijd hebben om te zoeken (5,2%) of het niet weten waar te moeten
zoeken (3,7%), worden veel minder genoemd.
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Figuur 17 Waarom hebt u niet naar informatie over scholingsmogelijkheden gezocht? (n = 710)
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Wie zoeken wel en wie zoeken niet naar informatie over
scholingsmogelijkheden?
Onderzocht is of de groepen die wel en niet naar scholing zoeken te karakteriseren zijn wat
betreft hun digitale vaardigheden, arbeidssituatie, zorgtaken, leeftijd en opleiding. In
onderstaande tabel geven we de belangrijkste typeringen weer van de groepen die wel en
niet hebben gezocht naar informatie over scholing.
Tabel 3 Zoeken naar scholingsinformatie naar kenmerken

Digitale vaardigheden

Wel informatie gezocht

Geen informatie gezocht

Middelmatig, goede

Weinig vaardigheden

vaardigheden
Arbeidssituatie

Werkend

Niet werkend zonder uitkering

Zorgtaken (kinderen,

Wel zorgtaken

Geen zorgtaken

Leeftijd

Jonger (met name tot 45)

Ouder (met name 55+)

Opleiding

Hoog (hbo, wo)

Laag (basisonderwijs, vmbo)

mantelzorg)

In onderstaande figuren is terug te vinden hoe het wel en niet zoeken naar zoeken per
kenmerk verschilt.
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Figuur 18 Informatie zoeken en digitale vaardigheden (n = 1865)
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Figuur 19 Informatie zoeken en arbeidssituatie (n = 1956)
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Figuur 20 Informatie zoeken en zorg (n = 1880)
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Figuur 21 Informatie zoeken en leeftijd (n = 2010)
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Figuur 22 Informatie zoeken en opleiding (n = 2008)
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Zoekstrategieën
Voor het zoeken naar informatie over scholing wordt, en dat zal niet verbazen, voornamelijk
het internet gebruikt. Een tweede manier waar veel informatie wordt verkregen is via de
werkgever.
Figuur 23 Hoe zoekt u naar informatie over scholing? (n = 1299)
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Uit de focusgroepen blijkt ook dat internet en Google het meest worden gebruikt (zie als
illustratie onderstaande word cloud, opbrengst van een van de focusgroepgesprekken).
Persoonlijke contacten en informatie rechtstreeks van de opleider worden ook meermaals
genoemd.
Figuur 24 Hoe zou u deze informatie zoeken? (word cloud, opbrengst van een focusgroepgesprek)

Omdat de meeste mensen internet gebruiken als zoekstrategie, zijn er weinig verschillen aan
te wijzen in zoekstrategieën. Toch is er een belangrijke paradox: internet lijkt voor de
mensen met de minste digitale vaardigheden vaker een bron dan voor mensen met goede
digitale vaardigheden 16. Belangrijkste verklaring hiervoor is waarschijnlijk de rol van de
werkgever 17: als de informatievoorziening via de werkgever verloopt, hoeft men zelf niet
meer te zoeken. Dat verklaart waarschijnlijk dat de mensen met de betere digitale
vaardigheden minder vaak via internet zoeken: zij hebben vaker werk en hebben dus ook
vaker een werkgever die al informatie heeft uitgezocht. Dit is een belangrijke uitkomst,
omdat het aangeeft dat een internetportal juist voor de mensen met de minste digitale
vaardigheden heel belangrijk kan zijn! In de vormgeving van een website moet daarmee
rekening gehouden worden.
Tot slot blijkt ook dat jongeren veel vaker informatie via internet zoeken dan ouderen. De
verklaring hiervoor kan liggen in de afwezigheid van een werkgever in combinatie met in het
algemeen een groter internetgebruik. Tussen de opleidingsniveaus zijn er geen verschillen in
het internetgebruik voor het zoeken naar scholingsinformatie.

Het verschil tussen mensen met hogere en lagere digitale vaardigheden is in het zoeken van informatie via
internet niet significant.
17
Het verschil tussen mensen met werk en mensen zonder werk in het zoeken van informatie via internet is wel
significant: mensen met werk gebruiken minder vaak internet.
16
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Figuur 25 Informatie via internet zoeken en digitale vaardigheden (n = 1198)
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Figuur 26 Informatie via internet zoeken en arbeidssituatie (n = 1263)
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Figuur 27 Informatie via internet zoeken en leeftijd (n = 1299)
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Figuur 28 Informatie via internet zoeken en opleiding (n = 1298)
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Overigens geeft 90,8 procent van de mensen die informatie over scholing hebben gezocht
aan dat internet de prettigste manier is om informatie over scholing te zoeken. Dat betekent
dat er ook een groep is van 9,2 procent die internet niet noemt als prettige manier.
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Respondenten konden op deze vraag maximaal drie antwoorden geven, dus voor deze groep
mensen valt internet niet in de top drie van prettige manieren van zoeken. Zij geven
voorkeur aan bijvoorbeeld schriftelijke informatie, een persoonlijk gesprek of het bezoeken
van een open dag.
Dit is een belangrijke notie om rekening mee te houden. Dat internet niet altijd de oplossing
is, werd bevestigd in de focusgroepgesprekken. In de focusgroepen geven diverse
deelnemers aan dat niet vergeten moet worden dat er een aanzienlijke groep mensen is die
niet digitaal vaardig is en geen toegang heeft tot internet. Verscheidene deelnemers zeggen
in hun omgeving voorbeelden te kennen.

’Alles is te vinden, maar het vinden van de juiste informatie is moeilijk. Internet kan een
doolhof zijn.’
Deelnemers die aangeven internet wel vaak als een eerste bron te gebruiken, zeggen ook
dat informatie via internet niet alle vragen oplost. Hierbij gaat het om praktische vragen, die
bijvoorbeeld makkelijk telefonisch of door langs te gaan kunnen worden gesteld. Ook vinden
diverse deelnemers aan de focusgroepgesprekken de inhoudelijke informatie op internet
over een cursus of opleiding vaak te summier. Dat geldt ook voor de vraag wat het
daadwerkelijke nut van een opleiding of cursus is voor een baan in ieders persoonlijke
situatie.
Figuur 29 Wat vindt u de prettigste manier om informatie te zoeken over scholing? (n = 1299)
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5

Portal voor scholingsmogelijkheden
In dit hoofdstuk gaan we in op de behoefte aan een portal door te kijken naar de
tevredenheid over de huidige informatie, en over belangrijke aspecten van de vormgeving
van een portal.

5.1

Tevredenheid beschikbare informatie
Mensen die naar informatie over scholingsmogelijkheden hebben gezocht is gevraagd in
hoeverre zij tevreden zijn met diverse aspecten van de informatie, namelijk:
•
De beschikbaarheid.
•
De kwaliteit (heeft het geholpen in het maken van keuzes over scholingsdeelname).
•
Hoeveelheid informatie over financiële vergoedingen.
•
De toegankelijkheid.
•
De overzichtelijkheid.
Over het algemeen is men tevreden tot zeer tevreden met de informatie over
scholingsmogelijkheden, dat wil zeggen dat men vond dat er voldoende informatie is (score
3,99, op een antwoordschaal van 1 tot 5) en dat de informatie makkelijk te vinden is (3,92).
Iets minder tevreden is men over de kwaliteit van de informatie, dat wil zeggen of de
informatie helpt om keuzes te maken (3,74), en of de informatie overzichtelijk is (3,6). Het
minst tevreden is men over de informatie over financiële vergoedingen (3,32).
Tabel 4 Tevredenheid over huidige informatie
Mean

n

Helemaal

Oneens

Neutraal

Eens

oneens

Er is voldoende

Helemaal
eens

3,99

1264

1,2%

3,6%

14,7%

56,1%

24,4%

3,74

1161

1,4%

7,1%

24,6%

50,2%

16,7%

3,32

1027

3,3%

18,8%

30,9%

36,8%

10,3%

informatie
beschikbaar over
scholing.
De informatie
heeft mij
geholpen in het
maken van een
keuze over
scholing.
Er is voldoende
informatie
beschikbaar over
financiële
vergoedingen voor
de kosten van
scholing.
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Mean

n

Helemaal

Oneens

Neutraal

Eens

oneens

Hoe makkelijk of

3,92

1248

0,5%

Helemaal
eens

4,0%

18,4%

onover-

Onover-

Neutraal

zichtelijk

zichtelijk

0,9%

8,6%

57,0%

20,1%

moeilijk kunt u
informatie over
scholing vinden?
Zeer

Hoe overzichtelijk

3,6

1236

Zeer

29,7%

Overzichte-

overzichte-

lijk

lijk

51,7%

9,1%

vindt u de
informatie over
scholing?

Er is aanvullend onderzocht of bepaalde groepen afwijken in hun mening over de informatie
over scholing. Een aantal variabelen blijkt niet of nauwelijks van invloed te zijn op de
antwoorden i.p.v.:
•
Digitale vaardigheden zijn niet van invloed op de mening over de informatie: mensen
met verschillende digitale vaardigheden antwoorden niet significant anders.
•
Ook mensen met en zonder zorgtaken (kinderen of mantelzorg) antwoorden niet
significant verschillend op deze vragen.
•
Leeftijd heeft ook weinig effect op de antwoorden 18.
Wat er wel toe doet zijn arbeidssituatie en opleidingsniveau i.p.v.:
•
Mensen met werk zijn overwegend positiever over verschillende aspecten van de
informatie dan mensen zonder werk, al dan niet met uitkering. 19
•
Mensen met basisonderwijs of vmbo-niveau zijn overwegend minder positief over
diverse aspecten van informatie dan mensen met een hoog en soms ook middelbaar
opleidingsniveau. 20
In de focusgroepen is nader ingegaan op de tevredenheid over informatie over scholing en
op de belemmeringen die mensen ervaren bij het zoeken. Specifiek is ingegaan op
beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie.
Over de beschikbaarheid van informatie zijn de deelnemers aan de focusgroepen het wel
eens. Er is erg veel informatie te vinden. Als kanttekening of belemmering wordt genoemd
dat het soms te veel aan informatie is en dat opleidingen niet altijd goed kunnen worden
18
Het enige verschil dat naar voren kwam is dat mensen tussen de 25 - 34 jaar oud (M = 3,86) wat vaker vinden
dat er genoeg informatie over scholing beschikbaar is dan mensen tussen de 55 – 64 jaar oud (M = 4,08; F(5,
1258) = 2,54, p<.05).
19
Mensen met werk (M = 3,76) vinden in meerdere mate dat de informatie hen heeft geholpen een goede keuze
over scholing te maken dan mensen met een uitkering (M = 3,58; F(2, 1123) = 3,05, p<.05). Mensen met werk (M
= 3,38) vinden in meerdere mate dat er voldoende informatie beschikbaar is over financiële vergoedingen voor de
kosten van scholing dan mensen met een uitkering (M = 3,01; F(2, 993) = 9,28, p<.05). Mensen met werk (M =
3,96) vinden het makkelijker om informatie over scholing te vinden dan mensen zonder werk (M = 3,74; F(2, 1212)
= 5,63, p<.01).
20
Mensen met alleen basisonderwijs (M = 3,57) vinden minder vaak dat er genoeg informatie over scholing
beschikbaar is dan mensen met een havo/vwo-niveau (M = 4,06), hbo-niveau (M = 4,08) en wo-niveau (M = 4,05;
F(5, 1257) = 4,32, p<.05). Mensen met vmbo-niveau (M = 3,41) vinden minder vaak dat de informatie hen heeft
geholpen in hun keuze over scholing dan mensen met een havo/vwo-niveau (M = 3,78), hbo-niveau (M = 3,88) en
wo-niveau (M = 3,93; F(5, 1155) = 7,89, p<.05).
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vergeleken. Iets vinden wat je zoekt is ook lastig als je nog niet goed weet wat je precies
zoekt. Om die reden noemen sommige mensen het belangrijk dat je op dit punt hulp kunt
krijgen om je latente behoefte te verduidelijken of om onafhankelijk advies te krijgen bij
deze oriëntatie.
Met betrekking tot de toegankelijkheid en overzichtelijkheid komt een wisselend beeld naar
voren. Sommigen vinden dat de informatie die zij online kunnen vinden voldoende is en
waarderen het dat deze ook dag en nacht beschikbaar is. Negatieve ervaringen die genoemd
worden hebben betrekking op het cookiebeleid (telkens aan moeten geven dat je akkoord
gaat) en het feit dat advertenties in beeld verschijnen. Vanuit de meeste groepen wordt
benoemd dat een rustig en overzichtelijk beeld van de informatie belangrijk is. Men stoort
zich er aan als een site te ‘commercieel’ is of men makkelijk afgeleid wordt door steeds
wisselende informatie of prikkels. De site van de Belastingdienst wordt in die zin als goed
voorbeeld genoemd.
Met betrekking tot de ondersteuning, bijvoorbeeld door middel van een chat-, mail- of
belfunctie komt naar voren dat men het over het algemeen het prettigst vindt als deze
ondersteuning niet ‘te actief’ naar voren komt. Men wil zelf de regie op dit punt houden en
beslissen wanneer men ondersteuning inroept.
Over de kwaliteit van de informatie die te vinden is wordt vooral gesproken in negatieve
termen. Informatie is niet altijd juist of actueel (bijvoorbeeld over opleidingsplaatsen die
beschikbaar zijn, wanneer extra kosten ontstaan bij vertraging of herexamens). Ervaringen
van gebruikers of deelnemers aan opleidingen die hun oordeel over kwaliteit middels
recensies plaatsen of keurmerken kunnen nuttig zijn, maar deze zijn volgens de deelnemers
aan de focusgroepen moeilijk te beoordelen op waarde of echtheid.

5.2

Behoefte aan een portal
Een grote meerderheid van de Nederlanders (81,6%) zou het behulpzaam tot zeer
behulpzaam vinden als er een website of digitale portal komt waar informatie over alle
cursussen en opleidingen in Nederland te vinden is. Ongeveer 1 op de 10 vindt het onnodig.
Een nog grotere groep vindt het (zeer) behulpzaam als de portal ook informatie over
mogelijkheden voor financiële vergoedingen voor scholing zou bevatten (88,6%).
Tabel 5 Is er behoefte aan een portal?

Mean

n

Onnodig

Niet

Behulp-

Zeer

goed/niet

zaam

Behulp-

slecht
Wat vindt u ervan als er een

zaam

3,05

1815

10,2%

8,2%

49,3%

32,3%

3,27

1857

5,8%

5,6%

45,7%

42,9%

(Nederlandse) website of digitale
portal komt waar informatie over
alle cursussen en opleidingen in
Nederland is te vinden?
Wat vindt u ervan als op zo’n
website informatie over alle
mogelijkheden voor financiële
40

ecbo

Behoefte aan een scholingsportal

vergoedingen voor scholing te
vinden is?
NB. De vragen zijn gemeten met een antwoordschaal van 1 Onnodig – 4 Zeer behulpzaam.

Mensen verschillen van elkaar van mening over het nut van de portal en de informatie over
financiële vergoedingen als zij met elkaar worden vergeleken op leeftijd en opleidingsniveau.
•
Leeftijdscategorieën verschillen op een aantal punten van elkaar, zonder dat er een
duidelijk patroon is te herkennen. Zo vinden 55-plussers een website vaker behulpzaam
dan personen uit jongere leeftijdscategorieën, maar vinden zij informatie over financiële
vergoedingen juist minder vaak behulpzaam. 21
•
Wat betreft opleidingsniveau wijken vooral de wo-opgeleiden af van de rest: zij vinden
een portal minder vaak behulpzaam dan de meeste andere opleidingsniveaus. 22
Een aantal achtergrondkenmerken doen er bij de mening over het nut van een digitale
portal helemaal niet toe, namelijk het niveau van de digitale vaardigheden, de
arbeidssituatie en de zorgtaken (kinderen of mantelzorg).
Verschillende deelnemers aan de focusgroepen geven aan dat de overzichtelijkheid van de
informatie over scholingsmogelijkheden voor hen een probleem is. Het is teveel.
Betrouwbaarheid van informatie op internet speelt ook een grote rol: hoe weet je of een
aanbieder goed is en of je daadwerkelijk wat aan de scholing hebt? Een nieuwe portal zou
hiervoor een oplossing kunnen zijn. Anderzijds hebben sommige deelnemers de indruk dat
private partijen deze informatie ook al op een goede manier inzichtelijk maken (bijvoorbeeld
Springest).

“Wat je moet betalen en wat je daarvoor krijgt klopt niet altijd, het resultaat is niet het
geld waard.”
Daarnaast dient er rekening mee gehouden te worden dat een aanzienlijke groep niet naar
informatie over scholing zoekt. Het gaat dan om mensen die vooral getypeerd kunnen
worden als mensen met weinig opleiding en vaardigheden, ouder (met name dan 55+) en
mensen die niet werkend zijn zonder uitkering.
Met name voor deze groep en de mensen die graag hulp krijgen bij hun zoekgedrag of
oriëntatie, is onze verwachting dat een op zichzelf staande opleidingsportal weinig effectief
is. Deze doelgroep zal langs die weg waarschijnlijk niet bereikt worden of onvoldoende
zelfstandig de weg kunnen vinden.

21
Mensen tussen de 55 - 64 jaar oud (M = 2,97) vinden minder vaak dat een website of portal behulpzaam zou zijn
dan mensen tussen de 19 – 24 jaar oud (M = 3,21) en mensen tussen de 35 – 44 jaar oud (M = 3,15; F(5, 1809) =
3,64, p<.05). Mensen tussen de 55 - 64 jaar oud (M = 3,17) vinden minder vaak dat het behulpzaam zou zijn als
informatie over alle mogelijkheden voor financiële vergoedingen voor scholing op deze website te vinden zou zijn
dan mensen tussen de 19 – 24 jaar oud (M = 3,44), mensen tussen de 25 – 34 (M = 3,41) en mensen tussen de 35
– 44 jaar oud (M = 3,32; F(5, 1851) = 7,60, p<.05).
22
Mensen met wo-niveau vinden (M = 2,81) minder vaak dat een website of portal behulpzaam zou zijn dan
mensen met een havo/vwo-niveau (M = 3,09), mbo-niveau (M = 3,08) en hbo-niveau (M = 3,08; F(5, 1808) =
3,74, p<.01).
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5.3

Gebruikers van een portal
Er is onderzocht of er op basis van de mening over de huidige informatie en hun behoefte
aan een portal mogelijke gebruikersgroepen gevormd kunnen worden. Hiervoor is een
hiërarchische clusteranalyse uitgevoerd gebaseerd op de achtergrondvariabelen geslacht,
het hebben van werk, opleidingsniveau en het hebben van kinderen. Uit de analyse blijkt dat
de meningen van de groepen die op basis van deze variabelen zijn gedefinieerd nauwelijks
verschillen over de huidige informatie en de mate waarin zij een portal behulpzaam vinden.
Als wij de resultaten van het vragenlijstonderzoek en de focusgroepgesprekken met elkaar
combineren, dan zien we dat het hebben van werk een belangrijk verschil maakt. Dit blijkt
ook uit andere literatuur. Het hebben van werk betekent niet alleen dat er een werkgever is
die mogelijk de kosten van scholing op zich neemt, maar dat die ook een en ander uitzoekt
en motiverend kan werken. Een werkgever kan goed bepalen welke scholing binnen zijn
organisatie van waarde is voor het werk, en daarmee voor iemands arbeidsmarktpositie.
Deelnemers aan de focusgroepen gaven aan dat een werkgever of een beroeps- of
branchevereniging kan informeren over scholing of dit kan voorschrijven. Dit neemt mensen
zorgen uit handen. Een deelnemer gaf aan van zijn werkgever de opdracht te hebben
gekregen op zoek te gaan naar scholing, maar dat hij hierbij geen sturing of ondersteuning
kreeg. Deze persoon wist niet goed waar hij moest beginnen met zoeken.
Mogelijke gebruikersprofielen voor een website kunnen gebaseerd zijn op de typologie die is
onderscheiden door het SCP (2019). Wij adviseren bij de inrichting van de portal
nadrukkelijk rekening te houden met groepen die geen werkgever hebben die kan
ondersteunen bij scholing. Dat zijn de volgende groepen:
•
Lager opgeleide werklozen met gezondheidsklachten.
•
55-plussers zonder baan.
•
Niet werkende moeders met jonge kinderen.
Deze drie groepen hebben volgens SCP de laagste scholingsdeelname (maximaal 20%).
Andere groepen, met een scholingsdeelname aan de lage kant (rond 35%) zijn:
•
Mannen van middelbare leeftijd in vaste dienst.
•
Hoger en middelbaar opgeleide zelfstandigen.
•
Parttime werkende moeders.
•
In deeltijd werkende vrouwen in de zorg.
De groepen hebben wel een werkgever of zijn zelfstandig, maar door diverse oorzaken is
hun scholingsdeelname ook laag.
Ons advies is om deze groepen als uitgangspunt te nemen bij de ontwikkeling van een
portal.

5.4

Vormgeving van de portal
In de enquête is een aantal mogelijke kenmerken van de website genoemd waarbij
respondenten konden aangeven welke zij belangrijk vinden. We vullen deze informatie aan
met bevindingen uit de focusgesprekken.
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Opties
Van de opties die in de enquête zijn genoemd, worden informatie over financiële
vergoedingen en het kunnen vergelijken van opleidingen als belangrijkste items benoemd.
De mogelijkheid van een gebruikersaccount, bijvoorbeeld met DigiD, wordt het minst
gewaardeerd.
Tabel 6 Stelt u zich zo’n website voor. Hoe belangrijk vindt u de volgende kenmerken van zo’n website?

Mean

n

Er is een versie voor mobiele telefoon en/of tablet.

7,21

1901

Er is de mogelijkheid om hulp te krijgen, bijvoorbeeld via een chatfunctie.

6,59

1891

Er is een mogelijkheid om opleidingen te vergelijken.

7,51

1911

Er is informatie over financiële vergoedingen voor de kosten van scholing.

7,68

1911

Er is een gebruikersaccount waarin mijn persoonlijke gegevens of keuzes worden
bewaard (bijvoorbeeld via DigiD).
Er is contactinformatie van mensen of organisaties die me verder kunnen helpen.

6,01

1876

7,27

1892

NB. De vragen zijn gemeten met een antwoordschaal van 1 Zeer onbelangrijk – 10 Zeer belangrijk.

Op diverse kenmerken verschillen mensen van elkaar in hun mening over de vormgeving
van de portal. Het gaat om digitale vaardigheden, leeftijd en opleidingsniveau. We zien de
volgende verschillen.
•

Mensen met goede digitale vaardigheden vinden een versie voor tablet of smartphone
belangrijk. 23 Mensen met geen of weinig digitale vaardigheden vinden een aantal zaken
minder belangrijk dan mensen die meer digitale vaardigheden hebben, namelijk
– chatfunctie,
– het kunnen vergelijken van opleidingen 24,
– informatie over financiële vergoedingen voor de kosten van scholing 25,
– dat er contactinformatie is van mensen of organisaties die verder kunnen helpen 26.

•

Voor leeftijd geldt dat ouderen een aantal zaken minder belangrijk vinden dan jongeren,
namelijk
– mobiele of tablet versie 27,
– chatfunctie 28,

23
Mensen met goede digitale vaardigheden (M = 7,57) vinden het belangrijker dan mensen met middelmatige
digitale vaardigheden (M = 7,17) en geen/weinig digitale vaardigheden (M = 6,37) dat er een versie voor mobiele
telefoon of tablet komt (F(2, 1759) = 26,18, p<.01). Mensen met middelmatige digitale vaardigheden vinden het
ook weer belangrijker dat er een mobiele/tablet versie komt dan mensen met geen/weinig digitale vaardigheden.
24
Mensen met geen/weinig digitale vaardigheden (M = 6,23) vinden het minder belangrijk dan mensen met
middelmatige digitale vaardigheden (M = 6,64) en goede digitale vaardigheden (M = 6,64) dat er hulp komt in de
vorm van een chatfunctie (F(2, 1750) = 4,52, p<.05). Mensen met geen/weinig digitale vaardigheden (M = 7,11)
vinden het minder belangrijk dan mensen met middelmatige digitale vaardigheden (M = 7,54) en goede digitale
vaardigheden (M = 7,65) dat er een mogelijkheid komt om opleidingen te vergelijken (F(2, 1768) = 10,02, p<.01).
25
Mensen met geen/weinig digitale vaardigheden (M = 7,39) vinden het minder belangrijk dan mensen met
middelmatige digitale vaardigheden (M = 7,74) en goede digitale vaardigheden= (M = 7,71) dat er informatie over
financiële vergoedingen komt (F(2, 1769) = 4,43, p<.05).
26
Mensen met geen/weinig digitale vaardigheden (M = 6,89) vinden het minder belangrijk dan mensen met
middelmatige digitale vaardigheden (M = 7,33) en goede digitale vaardigheden (M = 7,33) dat er contactinformatie
is van mensen of organisaties die verder kunnen helpen (F(2, 1752) = 7,33, p<.01).
27
Tablet (F(5, 1895) = 17,17, p<.001)
28
chatfunctie (F(5, 1885) = 5,00 p<.001)
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–
–
•

opleidingen kunnen vergelijken 29,
informatie over financiële vergoedingen voor de kosten van de scholing 30.

Wat betreft opleidingsniveau valt het volgende op.
– Als het opleidingsniveau lager is, vindt men een versie voor smartphone of tablet
minder belangrijk 31.
– Als het opleidingsniveau hoger is, vindt men de mogelijkheid om opleidingen te
vergelijken overwegend belangrijker 32.

Verder valt op dat het hebben van werk er niet toe doet in de voorkeuren over de
kenmerken van een portal. Mensen die werken antwoorden niet significant verschillend op
bovenstaande vragen dan mensen die niet werken (met of zonder uitkering).

Belangrijke aspecten: rust, betrouwbaarheid en ondersteuning
In de focusgroepen is aan de hand van enkele voorbeelden van websites die elk een andere
vormgeving en/of zoekfunctionaliteit hebben, gevraagd naar ervaringen van gebruikers.
Het ging om voorbeelden van portals van de Belastingdienst (met een beslisboomstructuur),
Springest (met een zeer uitgebreid opleidingsaanbod en veel variabelen), NHA (een grote
opleidingenaanbieder), Autotrack (met uitgebreide filter en sorteeropties) en pilotwebsite
van de Koninklijke Bibliotheek 33 (voor laagopgeleiden vanuit bibliotheek met heel weinig
tekst).
In de focusgroepgesprekken hebben deelnemers aangeven diverse behoeften te hebben met
betrekking tot de vormgeving, functionaliteiten en inhoud van de portal.
•
Een rustige website, liefst met weinig tekst en gebruik van iconen (zoals van de
Belastingdienst en de pilot website Koninklijke Bibliotheek, gericht op laaggeletterden)
spreekt veel deelnemers aan.

“Ik vind dat er veel te veel tekst staat, ik zie graag plaatjes”
•

Deelnemers geven aan dat ‘betrouwbaarheid’ (van zowel de aanbieder als van de
informatie) een belangrijk aspect is om een ‘goed gevoel’ te krijgen. Er is bij veel
deelnemers sprake van een zekere argwaan met betrekking tot de informatie (zijn
beoordelingen en recensies betrouwbaar, betalen aanbieders om ergens bovenaan te
komen) als met betrekking tot wat er met de eigen persoonsgegevens gebeurt (cookies
e.d.). Dat dit laatste punt bij veel mensen leeft kan verklaren waarom uit de enquête
blijkt dat weinig mensen behoefte hebben aan een gebruikersaccount dat bijvoorbeeld
toegankelijk is met DigiD. Een gebruikersaccount met veel persoonlijke informatie zou
tot enige weerstand kunnen leiden.

vergelijken (F(5, 1905) = 8,91, p<.001)
Vergoeding (F(5, 1905) = 6,15, p<.001)
31
Mensen met vmbo-niveau (M = 6,71) vinden een mobiele of tablet versie minder vaak belangrijk dan mensen
met een mbo-niveau (M = 7,25), hbo-niveau (M = 7,31) en wo-niveau (M = 7,38; F(5, 1893) = 2,42, p<.05).
32
Mensen met hbo-niveau (M = 7,67) vinden de mogelijkheid om opleidingen te vergelijken vaker belangrijk dan
mensen met basisonderwijs (M = 6,98) en vmbo-niveau (M = 7,16; F(5, 1903) = 4,10, p<.05). Mensen met
havo/vwo-niveau (M = 7,67) vinden de mogelijkheid om opleidingen te vergelijken bovendien vaker belangrijk dan
mensen met vmbo-niveau (M = 7,16).
33
Deze site is nog niet beschikbaar, meer voor informatie: Kelly Oostlander, kelly@k-dd.nl, 06 - 275 675 48.
29
30
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Investeer niet alleen in de informatiekant over scholing, maar biedt ook hulp bij de
opleidingen- of loopbaankeuzekeuze. Dit kan met online tools en testjes, maar ook het
menselijk contact is hierbij van belang. Er is behoefte aan persoonlijk advies van
bijvoorbeeld een loopbaanadviseur over welke scholing passend is voor de persoon en
de loopbaan. De verwachting is dat de inbedding van de portal in een infrastructuur die
deze ondersteuning kan bieden, kan bijdragen aan het bereik en het nut van de portal
voor doelgroepen met een lage scholingsdeelname. Deelnemers geven aan dat een site
alleen niet voor iedereen een oplossing is.

“Voor mensen voor wie leren niet zo vanzelfsprekend is, is er geen informatie over
mogelijke ondersteuning”
•

•

•

•

•
•

Aangezien deelnemers aangeven informatie over specifieke opleidingen vaak te summier
te vinden, is er behoefte aan de mogelijkheid een contactpersoon te kunnen krijgen of
benaderen (persoonlijk), teruggebeld te kunnen worden (er zitten echte mensen die
mijn vraag belangrijk vinden?), en informatie thuisgestuurd te kunnen krijgen op papier
(voor mensen die niet zo van ‘het internet’ zijn).
Het kunnen vergelijken van opleidingen (zoals bij Springest) is aantrekkelijk, als de tool
heldere criteria hanteert en de juiste kerninformatie weergeeft waarop je kunt
vergelijken.
Zelf zoeken in plaats van een overzicht met de belangrijkste vragen heeft de voorkeur,
zeker als er een goede zoekfunctie is die snel goede resultaten geeft (zoals bij de
belastingdienst).
Kunnen zoeken via filtering en sorteeropties (zoals van Autotrack) levert snel heel
concrete resultaten op, maar vraagt wel veel voorkennis, zowel van wat je zelf wil als
van wat er wordt aangeboden. Ook vraagt het veel invoer van data of gebruik van
keuzemenu’s en dient zo gebouwd te zijn dat een gebruikt filter niet ‘in de weg staat’
waardoor andere filters niet meer zichtbaar zijn (zoals bij Springest als nadeel wordt
genoemd). Voor het zoeken naar opleidingen wordt een opzet met veel keuze- en
sorteeropties niet geschikt gevonden.
Zorg voor een heldere keuzeboom, die aansluit op de situatie of de persoon (werkend,
behoefte aan omscholing, pensioen, etc.).
Vermijd reclame en ‘afleiders’, zoals banners of pop-ups.
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Bijlage A
Respons
Tabel 7 Digitale vaardigheden (n = 1865)

Aantal

Percentage

Geen/weinig digitale vaardigheden

319

17,1

Middelmatige digitale vaardigheden

851

45,6

Goede digitale vaardigheden

695

37,3

Tabel 8 Arbeidssituatie (n = 1956)

Aantal
1401
306
249

Percentage
71,6
15,6
12,7

Aantal
975
905

Percentage
51,9
48,1

Aantal

Percentage

19 - 24 jaar

155

7,7

25 - 34 jaar

329

16,4

35 - 44 jaar

365

18,2

45 - 54 jaar

481

23,9

55 - 64 jaar

565

28,1

65 - 66 jaar

115

5,7

Aantal

Percentage

67

3,3

vmbo

226

11,3

havo/vwo

302

15,0

mbo

794

39,5

hbo

392

19,5

wo

227

11,3

Werkend
Uitkering
Niet werkend
Tabel 9 Zorgtaken (n = 1880)

Geen zorgtaken
Zorgtaken
Tabel 10 Leeftijd (n = 2010)

Tabel 11 Opleidingsniveau (n = 2010)

basisonderwijs
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Aanvullende resultaten
Van wie kwam het idee om deze training, cursus of opleiding te volgen?
Tabel 12 (n = 681)

Van mijzelf
39,3%

Van mijn werk / werkgever
60,7%

32,7%

67,3%

40,6%

59,4%

Van mijzelf
37,3%

Van mijn werk / werkgever
62,7%

37,0%

63,0%

Van mijzelf

Van mijn werk / werkgever

19 - 24 jaar

60,7%

39,3%

25 - 34 jaar

46,6%

53,4%

35 - 44 jaar

34,0%

66,0%

45 - 54 jaar

34,0%

66,0%

55 - 64 jaar

33,8%

66,2%

65 - 66 jaar

45,0%

55,0%

Van mijzelf

Van mijn werk / werkgever

35,3%
17,4%
37,4%
33,4%
42,7%
51,9%

64,7%
82,6%
62,6%
66,6%
57,3%
48,1%

Geen/weinig digitale
vaardigheden
Middelmatige digitale
vaardigheden
Goede digitale vaardigheden
Tabel 13 (n = 682)

Geen zorgtaken
Zorgtaken

Tabel 14 (n = 742)

Tabel 15 (n = 741)

basisonderwijs
vmbo
havo/vwo
mbo
hbo
wo

Resultaten clusteranalyse
Met behulp van 6 clusters gevormd:
Tabel 16 (n = 591/715/93/124/163/201)

Cluster

Geslacht

Kinderen

Werkzaam

Opleiding

n

1

gemixt

kinderen

werk

middel

591

2
3
4
5
6

gemixt
gemixt
man
vrouw
vrouw

geen kinderen
geen kinderen
geen kinderen
kinderen
geen kinderen

werk
werk
geen werk
geen werk
geen werk

middel/hoog
laag
gemixt
gemixt
gemixt

715
93
124
163
201
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Geen significante verschillen op v10, v11, v13 en v12, v17a en v17b
Geen significante verschillen op v18
V14 (Er is voldoende informatie beschikbaar over financiële vergoedingen voor de kosten
van scholing.): Cluster 5 (vrouwen met kinderen, zonder werk, M = 2,97) verschilt van
cluster 1 (mensen met kinderen en werk, M = 3,37) en 2 (mensen zonder kinderen en werk,
M = 3,42) (F(5, 937) = 4,5, p’s < .05).
Typologie SCP
Onderstaande tabel is overgenomen uit het rapport van SCP ‘Grenzen aan een leven lang
leren’ (Maslowski, 2019).
Tabel 17 Deelname aan formele en niet-formele scholing in de afgelopen twee jaar, tien onderscheiden groepen,
2016 (in procenten)a
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