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De adviesaanvraag over de werking en toekomstbestendigheid van de markt voor postinitieel
onderwijs is bijzonder relevant in het licht van de demografische, sociaaleconomische en
internationale ontwikkelingen. De overheid ziet scholing als een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van werkgevers en werknemers en ziet voor zichzelf een stimulerende en een faciliterende rol op het
gebied van postinitiële scholing. De overheid vraagt advies over de werking en toekomstbestendigheid
van de markt voor postinitiële scholing, waarbij het in het bijzonder gaat om de ontwikkeling van vraag
naar en aanbod van scholing, de rol van publieke en private scholingsaanbieders en de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de sociale partners en de overheid.
Uitgangssituatie
In vergelijking met andere EU-landen is de deelname aan Leven Lang Leren (LLL) in Nederland
bovengemiddeld. In 2009 stond Nederland op de vijfde plaats met een deelname van 16,5%, terwijl de
EU-doelstelling was gesteld op 12,5%. Nederland had voor zichzelf overigens een hoger
streefpercentage geformuleerd (20% in 2010).
De landen die het beter doen (met name de Scandinavische landen) hebben een beter ontwikkelde
leercultuur. Volgens een onderzoek van het IVA (2009), dat het Deense LLL-onderwijsmodel onder de
loep heeft genomen, heeft dat er o.a. ermee te maken dat men in Denemarken streeft naar een
opleidingsniveau van minimaal niveau 3 (ipv niveau 2 in NL), daarnaast is recht op scholing
vastgelegd in de wet. En, niet onbelangrijk, de kosten van scholing worden door de overheid
grotendeels opgevangen. Zij compenseren zowel de opleidingsinstituten als de werkgever.
Als kanttekening bij de percentages moet wel worden opgemerkt dat ze mogelijk geflatteerd zijn. Het
zijn vooral de hoger opgeleiden die gebruik maken van de mogelijkheden van LLL.
De MBO Raad onderschrijft het belang van voortdurende scholing om te kunnen blijven voldoen aan
de eisen van de arbeidsmarkt, zoals verwoord in de adviesaanvraag. Een gedegen initiële opleiding
legt de basis voor effectief postinitieel onderwijs, zo blijkt uit diverse onderzoeken op dit gebied. De
schets in de adviesaanvraag van de betrokken partijen op het gebied van postinitieel onderwijs is
echter in onze ogen incompleet.
In de adviesaanvraag wordt bij de omschrijving van postinitieel onderwijs (pagina 2) het publiek
bekostigde onderwijs buiten beschouwing gelaten en gaat het alleen om cursorisch onderwijs dat niet
diplomagericht is (waarbij de betrokkenheid van de mbo-instellingen via hun contractafdelingen
overigens wel genoemd wordt). Kenmerkend voor het publiek bekostigde beroepsonderwijs is dat het
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diplomagerichte onderwijstrajecten aanbiedt die voorbereiden op de arbeidsmarkt en zich niet richt op
(smalle) functietraining. Smalle functietraining zou ook niet toegestaan zijn binnen de rijksbekostiging.
Deze bredere voorbereiding maakt de (toekomstige) werknemers meer flexibel en draagt zo bij aan
hun employability, ook op langere termijn. Discussies over de postinitiële scholingsmarkt zouden ook
de diplomagerichte trajecten moeten betreffen. Vooral voor omscholing naar andere sectoren of
beroepen zijn deze langere trajecten onmisbaar.
De markt voor postinitieel onderwijs
De ‘markt’ voor postinitieel onderwijs betreft het brede terrein van vraag en aanbod en de juiste
afstemming daartussen.
Op dit moment bestaat er in Nederland een breed en gevarieerd aanbod van scholing, met
betrokkenheid van sociale partners en overheid, waarbij het aanbod van publieke en private
aanbieders complementair is.
Het publiek bekostigde mbo verzorgt diplomagerichte trajecten, gericht op brede inzetbaarheid en
flexibiliteit/employability op langere termijn en gebaseerd op de behoeften van de arbeidsmarkt die per
sector zijn vastgelegd in de kwalificatiedossiers. Voor volwassenen vindt dit onderwijs vaak plaats in
de vorm van bbl-opleidingen. Afspraken over bij- en nascholing zijn in veel sectoren vastgelegd in
CAO’s en de kosten van deze scholing worden mede gedragen door de scholingsfondsen (O&Ofondsen) en door de overheid, die de werkgevers via de WVA faciliteert en die de
onderwijsinstellingen voor deze opleidingen bekostigt.
Daarnaast is er het private aanbod van veelal kortlopende cursussen die kunnen inspelen op de
vragen van het moment. Op dit deel van de markt spelen ook de contractafdelingen van mboinstellingen een (beperkte) rol. De publiek bekostigde mbo-instellingen kiezen echter veelal voor een
aanbod binnen het bekostigde onderwijs, en de eisen die daaraan worden gesteld.
Een wettelijk recht op scholing voor alle werknemers, zoals eerder geadviseerd door de SER, zou
daaraan moeten worden toegevoegd.
Als sterke punten zien wij de rol van de overheid als katalysator. Relevante prikkels om werkgevers en
werknemers aan te zetten tot continue bij- en nascholing zijn geld en het bieden van
carrièreperspectief. Niet alleen faciliteert de overheid fiscaal de diplomagerichte trajecten, maar ook is
zij verantwoordelijk voor een kwalificatiestructuur die gericht is op duurzame inzetbaarheid.
De commotie en de maatschappelijke weerstand die zijn ontstaan toen het kabinet aankondigde dat
onderwijs voor 30+ niet meer bekostigd zou worden geeft aan hoe groot het belang is dat breed
gehecht wordt aan postinitiële scholing.
Als aandachtspunten willen wij benoemen:
1. De kwalificatiestructuur biedt een goede basis om opgedane kennis en ervaring voortdurend verder
te ontwikkelen. Branches zouden moeten worden gestimuleerd voor hun sector steeds de relevante
vraag te formuleren, inspelend op de veranderingen op de arbeidsmarkt, zodat de aanpassingen tijdig
door de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven in de kwalificatiedossiers kunnen worden
verwerkt en afspraken in de CAO’s kunnen worden vastgelegd. Op deze manier is het stimuleren van
employability geen zaak van individuele bedrijven of instellingen en
werknemers maar wordt het een structureel onderdeel van personeelsbeleid.
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2. De rol van de overheid zou moeten zijn te investeren in duurzame (scholings)oplossingen en zich
niet te beperken tot kortetermijnplannen. Voor veel werkzoekenden en degenen die met ontslag
worden bedreigd, is het belangrijk zich te richten op scholing. Als zich vervolgens een baan voordoet
zou de mogelijkheid moeten bestaan dat de betrokkene de baan aanvaardt en er een mogelijkheid
wordt gecreëerd dat hij/zij de opleiding kan afmaken. Het is contraproductief als gemotiveerde
(ex)werknemers aan een scholingstraject zijn begonnen en dat vervolgens moeten afbreken als er
zicht op werk is. Dit zou niet alleen moeten gelden voor korte cursussen, maar ook voor lange
duurzamere (mbo-)opleidingen.
3. De werking van de O&O-fondsen kan verbeterd worden. Uit onderzoek (ECBO, 2009) blijkt dat het
effect van deze fondsen niet gemeten kan worden. Fondsen leiden hooguit tot substitutie van
investeringen die toch wel gedaan zouden worden (Lieshout, 2008). Slechts 23% van de bedrijven
maakt gebruik van de O&O fondsen (Bekker, 2005). Omdat O&O-fondsen sectoraal zijn is hun rol bij
omscholing (van de ene sector naar de andere) beperkt.
4. Er moet meer duidelijkheid en samenhang in het publieke en private aanbod komen, het effect moet
duidelijk zijn en het moet leiden tot “kwalitatief goede” diplomering (Onderwijsraad, 2009). De
Onderwijsraad constateert dat er geen structuur te onderkennen is in de private markt, dat de
kwaliteitseisen, ook op het gebied van examinering niet zoals in de publieke sector vanzelfsprekend
aanwezig zijn en dat er op verschillende gebieden geen deeltijdaanbod op de markt is.
Hierbij moeten we in het oog houden wat wel/niet onderdeel is van de wettelijk vastgestelde
kwalificatiestructuur en wat wel/niet door de overheid bekostigd wordt. Er zijn naast de publiek
bekostigde mbo-instellingen ook niet-bekostigde instellingen die opleidingen aanbieden gebaseerd op
de kwalificatiestructuur. Op dit aanbod dient een gelijk inspectietoezicht te zijn als op de publieke
instellingen. Daarnaast zijn er publieke en private instellingen die allerlei vormen van onderwijs
aanbieden die niet landelijk zijn vastgesteld en die niet door het rijk bekostigd worden. Hierbij geldt
vooral de noodzaak tot meer transparantie in het scholingsaanbod.
Stimulans voor iedereen
De beste prikkels voor werkgevers en werknemers om de employability van werknemers in Nederland
te verbeteren zijn het fiscaal aantrekkelijk maken van na- en bijscholing en het aanbieden van een
helder carrièreperspectief. De rekening en verantwoordelijkheid bij de individuele werknemer leggen
zal LLL niet verder helpen. Uit Europees onderzoek (CEDEFOP, 2008) blijkt dat slechts 1/3 van de
Europese werknemers bereid is om zelf de kosten van scholing te betalen, en dan nog hangt het af
van het doel van de scholing. Bovendien geven werknemers aan dat ze vanwege tijdgebrek niet of
weinig aan scholing deelnemen (Onderwijsraad, 2009). Er is nog te weinig bekend over de verschillen
in participatie tussen lager en hoger opgeleiden en over de werking van materiële en immateriële
prikkels. Wat is op dit vlak de opbrengst van de projectdirectie Leren & Werken?
Het ligt voor de hand dat de publieke onderwijsstructuur daarbij leidend is en dat kortlopende
cursussen en trainingen via “erkende” evc-procedures kunnen leiden tot vrijstellingen en verder
maatwerk om te komen tot officiële diploma’s. De kortlopende cursussen komen en gaan en dat is
goed, want er wordt optimaal ingespeeld op de vraag van het moment.
De rol van de overheid is gelegen in de noodzakelijke wet- en regelgeving, en daarnaast in financiële
bijdragen. Daarbij zullen keuzes gemaakt moeten worden, naar
arbeidsmarktsectoren, naar niveau (bv. tot startkwalificatieniveau) en naar
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type (diplomagerichte trajecten en/of korte cursussen). Daarbij is overleg tussen werkgevers,
onderwijsinstellingen en overheid geboden, zoals ook momenteel plaatsvindt in de sectoren techniek,
zorg en groen bij de uitwerking van de 30+-maatregel.
Informele scholing
Ten behoeve van de motivatie van deelnemers maar ook uit oogpunt van efficiëntie is het zaak de
reeds opgedane kennis en ervaring van deelnemers te incorporeren in de opleidingstrajecten. Het
instrument van evc (erkenning van verworven competenties) heeft de laatste jaren steeds meer
ingang gevonden en kan verder worden gestimuleerd. Niet alle evc-procedures hoeven zich te richten
op formele diplomering, maar wanneer men evc wil benutten voor vrijstellingen is de
kwaliteitsbewaking belangrijk. De overheid dient te bewaken dat er sprake is van een level playing
field van private en publieke aanbieders, met name wat betreft de wettelijke eisen en de
inspectieoordelen over rendement, toegankelijkheid en deelname van verschillende doelgroepen.
De verbinding van non-formeel onderwijs met het Europese Kwalificatiekader kan ook een belangrijke
bijdrage leveren aan de ordening van het gehele onderwijsaanbod (initieel en postinitieel, publiek en
privaat).
Toekomst
Goede afspraken over de behoeften per sector en financiële bijdragen van overheidswege zijn nodig
als basis voor serieus postinitieel onderwijs. Voor de nadere invulling naar sector en niveau zullen de
directe contacten tussen arbeidsmarkt en onderwijs, zoals dat inmiddels wordt gerealiseerd in de
SBB, zeker bijdragen aan betere en tijdige informatie over wat nodig is. Aan de andere kant moet de
voorspelbaarheid van de arbeidsmarkt niet overschat worden en is het voor werkgevers moeilijk aan
te geven aan welk personeel zij op langere termijn en zelfs middellange termijn behoefte hebben.
Reden temeer om in te zetten op de combinatie van duurzame diplomatrajecten en cursorisch
maatwerk. Op grond van hun gemeenschappelijke kennis van en betrokkenheid bij de arbeidsmarkt
op mbo-niveau zouden de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven en de mbo-instellingen
kunnen nagaan hoe de (private) activiteiten van de kenniscentra (bijvoorbeeld als evc-aanbieder of als
aanbieder van cursussen) en de (al dan niet private) opleidingen van de mbo-instellingen in
combinatie met elkaar nog beter kunnen bijdragen aan de postinitiële scholing waaraan Nederland
behoefte heeft.
Het publiek bekostigde mbo-onderwijs heeft daarnaast behoefte aan een consistent overheidsbeleid
op het gebied van initieel en postinitieel onderwijs. De afgelopen jaren is de sector geconfronteerd met
overheidsmaatregelen die niet consistent en zelfs contraproductief waren. Scholen werden door de
Projectdirectie Leren en Werken via diverse maatregelen gestimuleerd ‘creatieve leerarrangementen’
voor werkenden en werkzoekenden op te zetten. De publieke infrastructuur moest zoveel mogelijk
benut worden voor onder andere private scholingsdoeleinden. Op datzelfde moment kregen scholen
vanuit OCW de opdracht om zich enkel te richten op diplomagerichte trajecten met een strikte
scheiding tussen publieke en private middelen. Niet alleen binnen het mbo, maar ook binnen de
educatietrajecten zijn de laatste jaren door de overheid inconsistente maatregelen genomen. Voor de
sector, maar vooral voor de degenen die geschoold wensen te worden, is het van groot belang dat er
een eenduidig overheidsbeleid gevoerd wordt. Binnen het departement én
departementoverstijgend.
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