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Leren in de kennissamenleving?
INLEIDING OP HET JAARBOEK

Ton Eimers, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
Loek Nieuwenhuis, Stoas Onderzoek
Anneke Westerhuis, CINOP

“THE EMERGE OF THE GLOBAL KNOWLEDGE ECONOMY HAS PUT A PREMIUM ON

LEARNING”. DEZE UITSPRAAK VAN DE WERELDBANK (2003) VERWOORDT IN ENKELE

KERNBEGRIPPEN ÉÉN VAN DE BELANGRIJKSTE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN VAN

DEZE TIJD. HET GAAT OM GLOBALISERING VAN DE ECONOMIE EN OM DE OPKOMST VAN

WAT WORDT GENOEMD DE KENNISECONOMIE; EEN NIEUW SOORT ECONOMISCHE ORDE,

DIE ANDERE EISEN STELT AAN DE KWALITEIT VAN ARBEIDSORGANISATIES EN

ARBEIDSKRACHTEN. EEN CENTRAAL BEGRIP IN DE KENNISECONOMIE IS INNOVATIE. DOOR

VERNIEUWING VAN PROCESSEN, PRODUCTEN EN MARKTEN KAN DUURZAME ECONOMISCHE

GROEI WORDEN GEREALISEERD. VOOR INNOVATIE IS KENNIS NODIG, OP HET NIVEAU VAN

HET INDIVIDU, OP HET NIVEAU VAN ORGANISATIES EN – MET HET OOG OP DE ‘GLOBAL

ECONOMY’ – OOK OP HET NIVEAU VAN DE SAMENLEVING ALS GEHEEL.

IN DE KENNISECONOMIE SPEELT DAAROM HET LEREN EEN NOODZAKELIJK BELANGRIJKE

ROL. WE SPREKEN VAN LERENDE ORGANISATIES EN WAT BETREFT HET INDIVIDU VAN

LEVEN LANG LEREN.

DE UITSPRAAK VAN DE WERELDBANK ONDERSTREEPT DE DOMINANTIE VAN HET

ECONOMISCH PARADIGMA IN DE BENADERING VAN LEREN. TERWIJL LEREN VELE WAARDEN

KENT, VAN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING TOT BURGERSCHAPSVORMING, WORDT NU HEEL

NADRUKKELIJK HET ACCENT GELEGD OP DE ECONOMISCHE WAARDE EN NOODZAAK VAN

LEREN.

In het Een leven lang leren: de leervraag centraal? Jaarboek 2004 laten auteurs hun licht
schijnen over de betekenis van de kenniseconomie voor het thema van (leven lang) leren.
Zij kiezen daarvoor telkens andere invalshoeken, veelal op zoek naar praktische en
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conceptuele mogelijkheden om het leren van individuen te stimuleren. Als een rode draad
loopt de vraag door de bijdragen hoe een balans gevonden kan worden tussen de
behoeften en mogelijkheden van individuen en vragen en kansen die de samenleving hun
voorlegt.

De kennissamenleving

Het pleidooi dat volwassenen moeten blijven leren, is niet nieuw. Nederland heeft een
lange traditie van educatieve activiteiten voor volwassenen die vlak na de Tweede
Wereldoorlog een sterke impuls kreeg, toen ze werd ingezet voor de volksopvoeding na
de ingrijpende gebeurtenissen in de oorlog (Doets in Nationale Unesco Commissie, 2001).
Men moest (blijven) leren om deze traumatische ervaring te verwerken en een nieuwe
start te kunnen maken. Ook nu kent de oproep aan de bevolking om te blijven leren een
sterk normatieve inslag. De kenniseconomie fungeert als stok achter de deur. De
argumentatie is soms verrassend eenvoudig: de kenniseconomie komt binnen ons bereik
als we meer gaan leren. Zie bijvoorbeeld de Lissabon-akkoorden. In Lissabon hebben de
EU-landen zich in 2000 verplicht om in 2010 (dus met nieuwe lidstaten!) de best
presterende (kennis)economische ruimte van de wereld te worden. Nederland heeft daar
nog een schepje bovenop gedaan door zich te committeren aan de doelstelling om binnen
de EU tot de top-drie te behoren. Ook onderwijsambities dragen bij aan het bereiken van
dit doel.
De afspraken van Lissabon en de ambitie van Nederland zijn een politieke bevestiging van
het belang van de kenniseconomie.Toch kan het belang van de kenniseconomie zeker niet
alleen aan haar politieke trekkracht worden toegeschreven. Onder de normatieve,
politieke laag van het begrip ligt een tweede laag: er is een breed ervaren gevoel dat we in
een tijd leven waarin technologische ontwikkelingen het karakter van de samenleving
veranderen. Velen spreken daarom ook over de ‘kennissamenleving’, een maatschappij
waarin veranderingen op het gebied van communicatie- en informatietechnologie het leven
van een ieder beïnvloeden, niet alleen op het gebied van werk, maar op allerlei
maatschappelijke terreinen. Zo is er enerzijds een politieke of maatschappelijke ambitie
om een kenniseconomie te worden en anderzijds een gevoel van onontkoombaarheid van
maatschappelijke verandering richting de kennissamenleving.

De bijdragen in het Jaarboek weerspiegelen de tweeslachtige beleving van het begrip
kennissamenleving. Aan de ene kant zijn de meeste auteurs kritisch over de aard en
haalbaarheid van de politieke ambities, aan de andere kant aanvaarden zij de uitgangs-
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punten van de kennissamenleving als realiteit. Eimers en Verhoef (hoofdstuk 1) maken in
hun bijdrage een onderscheid tussen de kennissamenleving als verzamelnaam voor min of
meer autonome maatschappelijke veranderingen en de kennissamenleving als ideologisch
concept. Zij leggen daarbij grote nadruk op het aspect van individualisering dat zij een
kenmerkende waarde achten van de kennissamenleving. Er treedt een verschuiving op van
verantwoordelijkheid: van de (zorgzame) samenleving naar het zelfstandige individu. Het
individu is primair zelf verantwoordelijk voor zijn employability, loopbaan en leren. Dat
weerspiegelt zich in de thema’s die in de verschillende bijdragen in het Jaarboek worden
aangesneden: individuele leerrekeningen, individuele keuzevrijheid bij inburgeringstrajecten
en instrumenten voor individuele loopbaanplanning.

Het enthousiasme waarmee de overgang naar een kennissamenleving wordt beleden, leidt
er ook toe dat aan het leren en aan het onderwijs grote waarde wordt toegekend – zie
de Lissabon-akkoorden – hetgeen niet zonder risico is. Zo lijkt de betekenis van (initieel)
onderwijs en leren gedurende de verdere loopbaan enigszins te worden overschat. Er is
relatief weinig empirische onderbouwing van de samenhang tussen het opleidingsniveau
van de beroepsbevolking als geheel en de innovatiekracht van bedrijven of van het
bedrijfsleven als geheel. Brandsma en Botke (hoofdstuk 7) spreken van een technologische
en een sociale organisatie van innovatie, waarbij op de sociale dimensie ook het informeel
leren en ‘verborgen kennis’ (tacit knowledge) een belangrijke rol spelen. Nieuwenhuis en
anderen (hoofdstuk 6) wijzen er in hun bijdrage echter op dat leerprocessen in
arbeidsorganisaties ook tot een zeker conservatisme en vasthouden aan routines kunnen
leiden. De relatie tussen leren en innovatie is niet vanzelfsprekend.
Een vergelijkbare scepsis geldt het initieel onderwijs. In de jaren negentig werd de
startkwalificatie aangemerkt als het vereiste minimumniveau voor de beroepsbevolking.
Iedereen moest een startkwalificatie halen, om de kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten, maar vooral omdat Nederland een hoger geschoold arbeidspotentieel nodig
zou hebben. Westerhuis (hoofdstuk 3) laat in haar bijdrage zien dat de startkwalificatie
niet de impact heeft gekregen die men in het begin van de jaren negentig voor ogen had.
Voor werkenden en werkzoekenden is de startkwalificatie lange tijd geen ijkpunt geweest
bij scholing of begeleiding. Recent lijkt er wel meer aandacht te komen voor de scholing
van jonge werkzoekenden tot 23 jaar. Behoudens een recente studie van het Research-
centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (Van der Velden e.a., 2003) is er echter weinig
empirische onderbouwing voor de stelling dat de startkwalificatie leidt tot versterking van
de economische concurrentiekracht.
Door vergroting van de onderwijsdeelname, bestrijding van schooluitval of het bereiken
van een bepaald onderwijsniveau (afspraken van Lissabon) als indicatoren te nemen voor
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de ontwikkeling van een voor de kenniseconomie noodzakelijke labour force dreigt het
risico dat de indicatoren met de doelstelling van innovatie worden verward. Het
onderwijssysteem, noch het leren, zijn de enige of belangrijkste motor van de kennis-
economie. Daarnaast doet het formuleren van doelstellingen in termen van traditionele
onderwijsmaatstaven onvoldoende recht aan de notie dat het ‘nieuwe leren’ zich veel
meer kenmerkt door informeel en ook postinitieel leren.

Sociale en economische motieven

De nadruk die in het begrip kennissamenleving wordt gelegd op economisch nut is
evident. Dat geldt op maatschappelijk niveau als we kijken naar de Lissabon-doelstellingen,
maar ook op individueel niveau als het gaat om de vergroting van de kansen van het
individu op de arbeidsmarkt. Leren is vooral nuttig. Veel van de instrumenten die worden
benut om het individu aan te zetten tot (meer) leren zijn dan ook geënt op het
economische nutsmotief.
Daarmee is echter niet het gehele verhaal verteld.Terwijl de huidige maatschappelijke
ontwikkeling zich aan de ene kant kenmerkt door individualisering en economische
rationaliteit (homo economicus), staat aan de andere kant een verhit maatschappelijk
debat over normen en waarden, inburgering en sociale cohesie. Eimers en Verhoef
(hoofdstuk 1) noemen dit in hun bijdrage de paradox van vrijheid in gebondenheid:
individuele vrijheid gaat gepaard met een sterke maatschappelijke behoefte aan (of dwang
tot) inburgering. Dat geldt niet alleen voor nieuwkomers, maar feitelijk voor tal van
groepen zoals uitkeringsgerechtigden (WAO), werkzoekenden of voortijdig school-
verlaters.
Het begrip kennissamenleving heeft zowel een economische als een sociale dimensie.
Onderwijs, scholing of leren staan niet alleen ten dienste van de economie, maar ook van
de sociale integratie van het individu.
Schematisch kunnen de aspecten van de kennissamenleving op beide dimensies op drie
niveaus worden weergegeven.
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Schema 1: Dimensies en niveaus kennissamenleving

Op de sociale dimensie staan twee invalshoeken centraal. Enerzijds gaat het om het
vraagstuk van maatschappelijke integratie (of sociale uitsluiting) en anderzijds om de
sociale kant van innovatieprocessen. Het tweede aspect komt aan de orde in de bijdragen
van Nieuwenhuis e.a. (hoofdstuk 6) en van Brandsma en Botke (hoofdstuk 7). Zij nemen
afstand van een meer traditionele opvatting van innovatie en leren waarin technologie,
formele en gecodificeerde kennis en leerprocessen dominant zijn. In plaats daarvan wijzen
zij op de betekenis van meer informele vormen van leren en kennis, waarbij de rol van het
human capital voorop staat. In hun bijdragen stellen zij het niveau van de organisatie
voorop. Nieuwenhuis e.a. kijken vooral naar leerprocessen in afzonderlijke arbeids-
organisaties en constateren dat, ook bij heel verschillende leer- en innovatieprocessen,
telkens de verhouding tussen mens en arbeid centraal staat. De wijze waarop de arbeid
georganiseerd is en de kwaliteit van de arbeid aandacht krijgt in een organisatie, is nauw
verbonden met de mogelijkheden en noodzakelijkheid van het individu in die organisatie
om te leren.
Brandsma en Botke analyseren de rol van intermediaire organisaties, zoals de kenniscentra
beroepsonderwijs bedrijfsleven (Kbb’s), brancheorganisaties en scholingsfondsen.
Behoudens enkele perspectiefrijke uitzonderingen is hun conclusie somber: de onder-
zochte organisaties vormen een eerder traditionele en behoudende schakel tussen
individu en leermogelijkheden, dan dat zij bijdragen aan articulatie van de behoeften en
vragen van individuele werknemers (of bedrijven).

Eén van de interessantste kwesties in dit Jaarboek is de vraag of de kennissamenleving en
het accent op leren en kennis kunnen bijdragen aan het voorkomen van sociale uitsluiting.
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Economische dimensieSociale dimensie

Niveau van individu

Niveau van organisatie

Niveau van samenleving

Sociale uitsluiting Arbeidsmarktpositie,
employability

Personeelsvoorziening,
innovatiekracht (lerende
organisatie)

Werkgelegenheid,
concurrentiekracht, productiviteit

Sociale innovatie (flexibiliteit,
HRM)

Sociale cohesie, bestrijding non-
participatie, versterking
burgerschap



Eimers en Verhoef (hoofdstuk 1) laten het antwoord op die vraag in het midden. Zij
relativeren de vernieuwing die de kennissamenleving brengt op dit punt en benadrukken
dat – niet anders dan in het verleden – vooral het hebben van werk en inkomen de
belangrijkste factor is bij het bestrijden van sociale uitsluiting. Als het gaat om specifieke
kenmerken van de kennissamenleving (individualisering, het nieuwe leren) zien zij zowel
kansen als bedreigingen: een meer open benadering van leren met meer kansen op
(informeel) leren in de latere loopbaan en erkenning van buitenschoolse leerervaringen
biedt kansen voor groepen die niet mee kunnen in de bestaande formele leeromgevingen
(school, bedrijfsscholing). De voornaamste bedreiging ligt in de verschuiving van de
verantwoordelijkheid voor het eigen leren naar het individu. Velen zullen die
verantwoordelijkheid niet kunnen omzetten in ‘gewenst’ gedrag en een beroep blijven
doen op ondersteuning. De ervaringen met de individuele leerrekeningen (zie hoofdstuk 8,
Groenenberg) en met het nieuwe beleid inzake de inburgering (zie hoofdstuk 9, Kerkhoff)
lijken die opvatting te bevestigen.
Meer principieel kan echter de vraag gesteld worden of leren überhaupt een positieve
bijdrage kan leveren aan het voorkomen van sociale uitsluiting. Het is moeilijk om daar
een eenduidig antwoord op te geven. Op macroniveau is het duidelijk dat een laag
Opleidingsniveau de kansen op werkloosheid en sociale uitsluiting vergroot (zie hoofdstuk
3,Westerhuis). Op microniveau echter is het onduidelijk of en hoe scholing bijdraagt tot
de reïntegratie van bijvoorbeeld werkzoekenden of laaggeschoolden. Zo constateert
Jansen (hoofdstuk 2) in haar bijdrage over het leren van laaggeschoolden, dat formele
scholing wel een rol speelt bij reïntegratie, reactivering of inburgering, maar dat over de
betekenis van de scholing in relatie tot andere activiteiten (begeleiding, informeel leren,
toeleiding) feitelijk nog maar weinig bekend is.

Individu en leven lang leren

Met de kritische vaststelling van Jansen dat we nog maar weinig weten over de relatie
tussen leren en sociale integratie – en zoals eerder geconstateerd ook over de relatie
tussen leren en innovatie – komen we bij één van de belangrijkste thema’s in dit jaarboek:
de vraag waar aanknopingspunten liggen voor verbindingen tussen de sociale en de
economische dimensies en de drie niveaus van ‘leren in de kennissamenleving’.

In de bijdragen klinken verschillende signalen voor pessimisme als het gaat om sturing van
leerprocessen op het niveau van de samenleving. Jansen geeft een eenduidig negatief beeld
als het gaat om generieke belastingmaatregelen om scholing te stimuleren en ook het
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Actieplan ter bestrijding van het functioneel analfabetisme (hoofdstuk 5, Bersee en
Neuvel) blijkt slechts matig succesvol.
Aan de andere kant van het spectrum, op individueel niveau, klinken eveneens kritische
geluiden. Zeker voor maatschappelijk zwakkere groepen geldt dat zij zelfstandig niet de
verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen loopbaan of leerproces. Intensieve
begeleiding en ondersteuning lijken – meer dan de feitelijke scholing – de kritische
succesfactor te zijn.
Verschillende auteurs lijken dan ook te pleiten voor een middenweg van individuele
verantwoordelijkheid en vrijheid naast maatschappelijke betrokkenheid. Zo pleit Kerkhoff
(hoofdstuk 9) voor een rem op de individualisering bij de inburgering van nieuwkomers.
Van den Dungen (hoofdstuk 10) formuleert de voordelen van een landelijk kader voor het
instrumentarium om competenties bij individuen vast te stellen en loopbaanadvies te
bieden. Groenenberg (hoofdstuk 8) wijst in de voorwaarden voor een succesvol systeem
voor individuele leerrekeningen op het belang van een goede balans tussen eigen
verantwoordelijkheid en begeleiding.
Meer in het algemeen zou de conclusie kunnen luiden dat de balans tussen individuele en
maatschappelijke verantwoordelijkheid opnieuw gedefinieerd zal moeten worden, waarbij
de praktijkvoorbeelden zoals hier beschreven wijzen op het risico van een eenzijdige
verschuiving van verantwoordelijkheden naar met name de zwakkere groepen in de
samenleving.

Over de rol van het middenniveau, dat van de organisaties, zijn de bijdragen in het
Jaarboek ambivalent. Het maatschappelijk middenveld, in de vorm van brancheorganisatie
en opleidingsfondsen, heeft vooralsnog geen vernieuwende betekenis als het gaat om het
slaan van een brug tussen individuele mogelijkheden en maatschappelijke behoeften. Dat
geldt evenmin, zo moet worden vastgesteld, voor de ROC’s. Veel auteurs formuleren die
kwaliteiten waarover een ROC zou moeten beschikken vooral als doelen voor de
toekomst. Aangrijpingspunten voor ontwikkeling zijn er wel, met name als het gaat om
pedagogisch-didactische vernieuwing en wat betreft de ervaringen met maatwerk en
vraaggestuurd werk die zijn opgedaan in het werk met specifieke doelgroepen
(risicoleerlingen, educatie).
Nieuwenhuis e.a. bieden een interessante visie op, wat zij noemen ‘parallelle
leerprocessen’ in arbeidsorganisaties. Het leren van individuen in arbeidsorganisaties heeft
in potentie grote mogelijkheden, omdat de directe urgentie en waarde van het leren vaak
evident is.Tegelijkertijd is het de vraag hoe dergelijke leerprocessen gestuurd of in elk
geval beïnvloed kunnen worden, zodat het leren op organisatieniveau bijdraagt aan tijdige
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vernieuwingen in het arbeidsproces en op individueel niveau bijdraagt aan de kansen op
behoud van (kwaliteit van) werk.

Ordening van deze bundel: een leeswijzer

De bijdragen in deze bundel zijn het resultaat van één van de programmalijnen van het
Expertisecentrum van CINOP: leren gedurende de levensloop. Er is niet naar gestreefd om
alle probleemvelden rond een leven lang leren af te dekken, maar al met al bieden de
bijdragen vele doorkijkjes naar conceptuele en instrumentele ontwikkelingen in dit thema.
Ze zijn geordend naar de drie niveaus uit het voorgaande schema: de bundel start op het
niveau van maatschappelijke ontwikkelingen, ‘daalt’ dan af naar het intermediaire niveau
van organisaties om uiteindelijk te eindigen bij instrumenten en acties op het individuele
niveau.
Eimers en Verhoef openen het bal met een betoog over het verband tussen de opkomst
van de kennissamenleving en sociale uitsluiting: veel sociale problemen zullen ook onder
het regime van een kennissamenleving blijven bestaan, sommige zullen zelfs worden
vergroot, omdat kwetsbare groepen nog meer verantwoordelijkheid krijgen toegeschoven.
De kennissamenleving biedt echter ook nieuwe kansen om sociale uitsluiting tegen te
gaan. Een gefragmenteerd beeld dus en in elk geval minder optimistisch dan de goeroes
van de kennissamenleving ons willen laten geloven. Jansen kleurt dit beeld in met feiten en
cijfers over beleid en praktijk van het leren van laaggeschoolden. Zij komt tot de conclusie
dat sociale uitsluiting niet alleen met beleid omtrent leren is te bestrijden: participatie is
de andere zijde van de medaille. Resultaten rond het scholingsniveau (of breder
geformuleerd: ervaringsniveau) zijn het gevolg van participatie: de causale redenering
dreigt te worden omgekeerd. In haar tweede artikel analyseert Jansen het effect van
belastingmaatregelen op scholingsdeelname. Zij komt tot de conclusie dat het
veronderstelde effect van belastingmaatregelen niet of nauwelijks wordt ondersteund door
onderzoeksgegevens: belastingfaciliteiten lijken zowel op individueel niveau als op
bedrijfsniveau weinig invloed te hebben. Ook andere financiële incentives zijn niet zonder
problemen.
Westerhuis gaat in haar bijdrage in op de initiatieven die ROC’s ontwikkelen om een
startkwalificatie voor iedereen te realiseren. Veel van die initiatieven dreigen tussen wal en
schip te raken, omdat samenwerking nodig is tussen verschillende beleidsterreinen en
organisaties. Reguliere financiering vormt vaak het knelpunt, omdat die gericht is op de
hoofdactiviteiten en niet op de overlap en tussengebieden. Effectieve programma’s worden
additioneel gefinancierd, waardoor de continuïteit onder druk komt te staan. Of een

8

E
X

PE
R

T
IS

E
C

E
N

T
R

U
M



startkwalificatie op zich een voldoende ambitie is, wordt ook betwijfeld: veeleer gaat het
om het verwerven van een redelijk vaste baan, waarna de noodzakelijke kwalificering
volgt. Bersee en Neuvel gaan in hun hoofdstuk in op specifieke acties gericht op het
terugdringen van functioneel analfabetisme. Hoewel het probleem omvangrijk is (5 procent
van de bevolking kan als functioneel analfabeet worden aangemerkt), is het bereik van
initiatieven nog niet erg groot. De auteurs pleiten ook hier voor een lokale aanpak, dicht
bij de beleving van de doelgroep (bijvoorbeeld educatie op de werkplek). Door directe
toepassing kan motivatie worden vergroot. Nieuwenhuis en collega’s richten zich in hun
bijdrage op leerprocessen in het bedrijf. Zij beargumenteren dat een leven lang leren,
gekoppeld aan werk, niet alleen vanuit een traditionele onderwijsaanpak kan worden
bevorderd.Werkgerelateerd leren is vaak niet te vangen in onderwijskundige effectiviteits-
modellen. Ondersteuning van leven lang leren in de context van bedrijven zal moeten
aansluiten bij de veelvormigheid van werkgerelateerd leren: ROC’s (en andere onder-
steuners) zullen maatwerk moeten kunnen leveren, passend bij de leervragen van
bedrijven. Kwaliteit van de arbeid lijkt een belangrijk aangrijpingspunt voor het bevorderen
van werkgerelateerd leren. Brandsma en Botke ten slotte bezien of intermediaire
(branche)organisaties erin slagen om het leren in bedrijven te ondersteunen en te
bevorderen. Ook de brancheorganisaties slagen er (nog) niet in om aan te sluiten bij het
informele karakter van het leren binnen bedrijven. Het formele leren domineert nog in
hun aanbod, waarmee zij niet voldoende aan kunnen sluiten bij de leervragen binnen de
bedrijven.
De laatste drie bijdragen aan deze bundel bewegen zich op het niveau van individuele
leerprocessen. Groenenberg rapporteert eerste ervaringen vanuit experimenten met
individuele leerrekeningen voor werkenden (en in tweede instantie ook werkzoekenden).
Zij meldt positieve ervaringen: rekeninghouders blijken gemotiveerd voor het volgen van
cursussen en worden zich meer bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor hun
employability. Ook naar de bedrijven toe heeft de individuele leerrekening effecten:
scholing krijgt een meer structurele plaats in functioneringsgesprekken en arbeids-
voorwaardenbeleid. De individuele leerrekening blijkt dus een perspectiefvolle
ontwikkeling. Kerkhoff bepleit in haar bijdrage een complementair instrument: aan de hand
van een betoog over inburgeringstrajecten stelt zij dat een trajectbegeleider een effectieve
en efficiënte wegwijzer is voor deelnemers in opleidingsland. Nieuwkomers worden
verondersteld zelf verantwoordelijk te zijn voor hun inburgeringstraject, maar kennen de
Nederlandse situatie onvoldoende om dat te kunnen realiseren. Een trajectbegeleider kan
hen op weg helpen. Die aanpak zou ook aangepast kunnen worden voor ‘nieuwkomers in
opleidingsland’, waarbij vroegtijdig schoolverlaters en laaggeschoolden gecoacht kunnen
worden bij het besteden van hun individuele leerrekening. Van den Dungen besluit deze
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bundel met haar artikel over kwaliteitsborging van loopbaanontwikkelingsinstrumenten. In
Nederland is loopbaanbegeleiding gefragmenteerd georganiseerd; er kan nog veel
verbeterd worden. CH-Q, een Zwitsers model voor kwaliteitsborging in loopbaan-
begeleiding, wordt als good practice gepresenteerd, op basis waarvan in Nederland acties
worden ondernomen rond EVC-instrumentarium en loopbaansturing.

Tot slot

Een leven lang leren: de leervraag centraal? Jaarboek 2004 biedt een caleidoscopisch beeld
van het beleid rond een leven lang leren. Het economisch perspectief voert de boventoon
bij de inrichting van de kennissamenleving, met een sterke nadruk op de individuele
verantwoordelijkheid voor employability en de bijbehorende leertrajecten. De bijdragen in
deze bundel zetten bij dit perspectief enkele vraagtekens en stipuleren naast het
economische ook het sociale en culturele perspectief. De economische causale keten van
leven lang leren, via innovatie naar concurrentiekracht lijkt minder eenduidig dan in de
politieke retoriek wordt verondersteld.Twee debatten spelen door elkaar heen, de
kenniseconomie en sociale exclusie, die wel aan elkaar raken maar elkaar niet volledig
overlappen. Leven lang leren wordt in beide debatten als panacee opgevoerd, waardoor de
agenda rond een leven lang leren wordt gecompliceerd.
Het is de vraag of de innovatiekracht van (nationale) economieën wordt bevorderd door
een brede strategie van leven lang leren. De kenniseconomie steunt op kennis-
ontwikkeling, -doorstroom en -circulatie die meer rust op een goed functionerende
kennisinfrastructuur dan op een infrastructuur voor leven lang leren. Uiteraard bevordert
een leven lang leren het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en daarmee het
adaptatievermogen voor nieuwe technologie, maar deze relatie loopt via verschijnselen als
flexibiliteit en employability. Philip Brown (2001) wijst erop dat achter deze nadruk op
eigen verantwoordelijkheid een veranderend beeld van het werknemerschap staat, waarin
eigen initiatief en ondernemerschap de boventoon voeren. Hier raakt het debat over de
kenniseconomie het debat over sociale exclusie, omdat vooral aan de onderkant van de
samenleving mensen het instrumentarium ontberen om de verandering van ‘employment
towards employability’ te kunnen maken. Het evenwicht tussen individuele
verantwoordelijkheid en sociale cohesie en maatschappelijke ondersteuning lijkt in het
huidige debat te eenzijdig door te slaan richting het individu. Ook uit de laatste bijdragen
in deze bundel blijkt dat de zoektocht naar een goede balans nog niet is volbracht. Er
liggen nog tal van vragen open, zowel op het politieke vlak (wat is de wenselijke inrichting
van een eerlijk en effectief systeem voor leven lang leren) als op het instrumentele vlak
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(welke maatregelen zijn effectief, en welke rol is weggelegd voor intermediaire en
uitvoerende organisaties). Deze bundel biedt nog geen heldere antwoorden op deze
vragen, maar we hopen wel dat deze publicatie bijdraagt aan de agendavorming voor debat
en onderzoek over de inrichting van een leven lang leren in de kennissamenleving.
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1 Sociale uitsluiting in de
kennissamenleving

Ton Eimers en Mariëlle Verhoef, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt

WIE DE KRANT LEEST, ZAL MOEILIJK AAN DE INDRUK KUNNEN ONTKOMEN DAT WE OP DE

DREMPEL VAN EEN NIEUW SOORT SAMENLEVING STAAN. DE VOORTGAANDE

TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING, INDIVIDUALISERING, GLOBALISERING EN DE DOMINANTE

ECONOMISCHE AGENDA HEBBEN GELEID TOT EEN NIEUW SOORT VOORUITGANGSDENKEN.

DE SAMENLEVING ONTWIKKELT ZICH TOT EEN KENNISMAATSCHAPPIJ. DIT BEGRIP

KENNISMAATSCHAPPIJ KEERT TELKENS TERUG IN DE DISCUSSIE OVER DE MODERNISERING

VAN DE WESTERSE SAMENLEVINGEN, MAAR MET VERSCHILLENDE DUIDINGEN; ALS EEN

ONVERMIJDELIJKE EN ALS EEN NOODZAKELIJKE ONTWIKKELING. ENERZIJDS ALS EEN

ONOMKEERBARE EVOLUTIE VAN DE MODERNE WESTERSE SAMENLEVING, ANDERZIJDS ALS

EEN PROCES DAT SLECHTS DOOR ACTIEVE INBRENG VAN OVERHEID EN MAATSCHAPPELIJKE

PARTIJEN GEREALISEERD KAN WORDEN.

Tegen deze achtergrond is het relevant ons af te vragen wat de kennissamenleving
betekent voor de problematiek van armoede en sociale uitsluiting. Biedt de kennis-
samenleving kansen om sociale uitsluiting te verminderen? Of wordt de kloof tussen
winnaars en verliezers juist groter? In het bijzonder is de vraag interessant of de
kennissamenleving nieuwe perspectieven biedt om via onderwijs en leven lang leren
sociaal isolement van mensen te voorkomen of te doorbreken. In dit artikel willen we
proberen een antwoord op die vraag te zoeken.
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De kennissamenleving

Zoals bij veel moderne verschijnselen is ook het begrip kennissamenleving omgeven door
een waas van begripsverwarring en -uitholling. Het begrip kan gebruikt worden om een
aantal maatschappelijke veranderingen in samenhang te plaatsen en te duiden, maar ook
als nastrevenswaardig doel of toekomstperspectief.Terwijl de één met kennissamenleving
vooral duidt op de toenemende invloed van informatie- en communicatietechnologie op
het dagelijks leven, heeft de ander vooral een economisch perspectief voor ogen. In dit
artikel worden twee aspecten van de kennissamenleving uitgelicht: het kennisbegrip en de
visie op de toekomst.

Tot voor kort stond het kennisbegrip vooral voor zogenaamde ideeënkennis of expliciete
kennis. Dergelijke kennis is vastgelegd in teksten en formules op materiële informatie-
dragers zoals boeken of cd-roms, en wordt via media en onderwijs verspreid. Sommigen
onderscheiden daarbij twee soorten ideeënkennis, namelijk know-what en know-why. Het
eerste soort omvat feiten (bijvoorbeeld jaartallen), het tweede wetten, principes en
processen (bijvoorbeeld de manier waarop iets werkt). De laatste jaren wordt de waarde
van dit soort kennis gerelativeerd en komt de nadruk te liggen op de ínzet van dit type
kennis. Expliciete kennis moet omgevormd worden naar betekenisvolle acties en
productief gebruik, waarbij nog een ander soort kennis nodig is, namelijk verborgen kennis
(tacit knowledge). Dit soort kennis verwijst vooral naar operationele kennis: know-how. In
het licht van het toenemende belang van netwerken is daarnaast ook know-who van belang;
wie kan ontbrekende kennis in een bepaalde situatie leveren?
De (economische) toepassing van kennis wordt belangrijker, waarmee de waardering van
know-what- en know-whykennis daalt ten opzichte van know-how- en know-whokennis. Deze
geleidelijke verschuiving van een meer rationalistische naar een meer empiristische
benadering zien we ook terug in het onderwijs, waarin het zelf ervaren, leren in praktijk-
situaties en verwerven van toepassingsgerichte competenties meer centraal komen te
staan. De ideeën over het verkrijgen en ontwikkelen van kennis zijn daarmee verbreed.
Waar vroeger nog vooral gedoeld werd op kennis die betrekking heeft op weten en
kennen, wordt kennis nu meer en meer gezien als een integratieve bekwaamheid, ofwel
competentie. Kennisontwikkeling vindt in meer gevarieerder contexten plaats en
individuen vergroten hun eigen kennis door interactief aan het kennisontwikkelingsproces
deel te nemen. Verborgen, persoonsgebonden of stilzwijgende kennis (tacit knowledge)
wordt niet alleen op school geleerd, maar is het resultaat van scholing, ervaring en talent
en kan als een persoonlijke bekwaamheid gezien worden.
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Een andere notie die in toenemende mate met kennis wordt verbonden, is die van het
veranderingstempo. In de kennismaatschappij is niet alleen steeds meer informatie en
kennis beschikbaar, maar lijken deze zich ook sneller te ontwikkelen. De brede
toegankelijkheid en overvloed aan beschikbare informatie maakt kennis tot een vluchtig
product, dat telkens opnieuw geactualiseerd moet worden. Deze ontwikkeling wordt als
positief beoordeeld. Verandering van kennis staat voor groei en vooruitgang. Het begrip
dat dit vooruitgangsdenken het beste uitdrukt, is innovatie.
Het innovatiedenken gaat gepaard met een sterk optimisme. Zo zien Berkhout e.a. (1997)
hoe in hoog tempo het werk van mensen door meer of minder intelligente machines
wordt overgenomen. Slechts het terrein van de ingewikkelde, mentale taken kan op dit
moment nog niet door technologie worden overgenomen. Daar houden kenniswerkers het
proces van innovatie gaande. Dit innovatieproces leidt in alle arbeidsvelden weer tot een
voortdurende grensverschuiving tussen wat wel en niet door technologie overgenomen
kan worden. De mens hoeft door de rol van technologie minder vaak zwaar werk te
doen. Hierdoor kan de productiviteit sterk toenemen en ontstaat een situatie waarin de
aard van de arbeid zich voortdurend vernieuwt.

Ook de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) verbindt kennis
met positieve facetten, zoals productiviteit, sociale samenhang en redelijkheid. Zij gaat uit
van vier perspectieven, van waaruit het belang van kennis in de samenleving beschouwd
kan worden.
• In het eerste perspectief wordt kennis in het licht gezien van de producerende

samenleving. Kennis speelt een belangrijke rol bij innovatie en daarmee bij het
bewerkstelligen van welvaart. Menselijk kapitaal wordt gezien als de belangrijkste
grondstof en innovaties zijn nodig om steeds beter in te kunnen spelen op individuele
wensen van (potentiële) klanten.

• Het tweede perspectief plaatst kennis centraal binnen de samenhangende samenleving.
Kennis draagt bij aan het goede leven en daarmee aan de welvaart. Cohesie en
duurzaamheid – in termen van milieu, maar ook sociaal-maatschappelijk gezien – zijn
sleutelbegrippen. De samenhangende samenleving is niet homogeen, maar bestaat uit
stakeholders (individuen of groepen) met eigen behoeften en belangen.

• Het derde perspectief benadrukt de betekenis van kennis voor rationele besluit-
vorming, als sleutelwoord voor de argumenterende samenleving. Rationele argumenten
vormen de basis van onze huidige samenleving en kennis vormt de voedingsbodem
voor deze argumenten. Ideologie en (respect voor) autoriteit worden minder
belangrijk.
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• Het vierde en laatste perspectief gaat uit van de lerende samenleving. Daarin staat het
belang van het laten stromen van kennis en de methodieken en instrumenten die
hierbij ingezet kunnen worden, voorop. Kennis komt op allerlei plaatsen in de
samenleving tot stand en het verspreiden hiervan (‘stromen’) draagt bij aan de verdere
productie van kennis.

De ideologie van de kennissamenleving

Kijkend naar de ambitie die Nederland heeft uitgesproken op de EU-top van 2000 in
Lissabon, kan de kennissamenleving in de eerste plaats opgevat worden als een politieke of
maatschappelijke ambitie. De doelstelling is dat Nederland voor 2010 één van de meest
concurrerende en dynamische kenniseconomieën ter wereld wordt. In de praktijk
betekent dit dat de nadruk ligt op benutting van kennis ten behoeve van innovatie in het
bedrijfsleven, waarbij innovatie een noodzakelijke voorwaarde is voor het realiseren van
economische groei. Onmiskenbaar is één van de grote veranderingen van deze tijd de
opkomst van de productiefactor kennis in de moderne economie. Kennis verdringt arbeid
als belangrijke productiefactor en in een economie waarin dienstverlening steeds
belangrijker wordt, lijkt die verdringing nog niet ten einde.
Mede door de maatschappelijke en politieke urgentie die aan economische prestatie en
aan kennisontwikkeling wordt toegekend, heeft het begrip kennissamenleving ook een
sterk ideologisch karakter gekregen. Kennissamenleving is niet louter een theoretisch
construct dat benut kan worden om maatschappelijke veranderingen te duiden. Het begrip
drukt ook een ideologische opvatting uit. De kennissamenleving als utopie. Nu zullen
weinigen – zeker in het doorgaans nuchtere Nederland – de utopische kennissamenleving
zonder meer als hun heilige graal aanmerken. Op een aantal terreinen komt het
ideologische karakter van het begrip echter duidelijk naar voren:
• Zoals gezegd staat het kennisbegrip sterk onder invloed van het utiliteitsdenken. Het

nut van kennis wordt primair uitgedrukt in de economische en zo mogelijk geldelijke
waarde. In die zin valt het kennisbegrip samen met een dominant economische
opvatting over maatschappelijke processen.

• De nadruk op economische ruilprocessen als basis voor menselijke interactie hangt
samen met een mensbeeld, dat uitgaat van rationaliteit, kosten/batenanalyse en
individuele en sociale ‘winstmaximalisatie’. Het moderne kennisbegrip, met accenten op
individuele kennisverwerving en de mens als innovator en kenniswerker, sluit goed aan
bij een dergelijk mensbeeld. Verderop in ons artikel gaan we nader in op de positie van
het individu in de kennissamenleving.
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• Een ander kenmerk van de ideologie van de kennissamenleving is, zoals al eerder
gememoreerd, het vooruitgangsdenken. Innovatie, voortdurende vernieuwing, is goed.
Hoezeer innovatie belangrijk gevonden wordt, blijkt wel uit de politieke prioriteit die
het kabinet daaraan toekent, onder meer door het oprichten van een innovatiefonds.
Het vooruitgangsdenken gaat samen met een zeker optimisme over de stuurbaarheid
van verandering en vernieuwing.Technologische, maar ook maatschappelijke
vernieuwing is geen ‘natuurverschijnsel’ maar kan, door stimuleringsmaatregelen en
vooral economische prikkels, aangedreven en mogelijk zelfs in de juiste richting
gestuurd worden.

• Ten slotte wijzen we op de kracht van het ideologische referentiekader van de
kennissamenleving.Terwijl in vroegere decennia de machine, of later de computer, een
belangrijke metafoor was om processen in de samenleving of in organisaties te
beschrijven, is nu het kennis/innovatiemodel dominant. Zo spreken we over lerende
organisaties, lerende steden en regio’s, kenniskringen, innovatieplatforms en leven lang
leren. De analyse dat innovatie goed is, dat kennis steeds belangrijker wordt en dat
leren een plicht is, wordt zonder veel scrupules van toepassing verklaard op ongeacht
welk individu of welke situatie. Zo dringt het (economische) kennisdenken door in de
gehele samenleving.

Kritiek op de kenniscultus 1

De kennissamenleving is meer dan een gevolg van internet of mobiele telefonie. De
kennissamenleving representeert een visie op de maatschappij van morgen. Zoals vaak met
visies is ook die van de kennissamenleving niet onomstreden. Niet iedereen deelt het
optimisme, erkent kennisinnovatie als universele kracht en niet iedereen is ervan
overtuigd dat we daadwerkelijk aan de vooravond van een nieuw type samenleving staan.
De kritiek op de ideologie van de kennissamenleving kan ruwweg worden samengevat in
drie argumenten:
• de betekenis van de kennisrevolutie wordt overschat;
• de modernisering van de samenleving is niet eenduidig;
• de keerzijde van de kennissamenleving blijft onderbelicht.
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De kennisrevolutie

Hiervoor is reeds gewezen op de (impliciete) claim op universele geldigheid die aan de
kennissamenleving wordt toegekend. Kennis, informatie, ICT, internet, leren: het dringt in
alle lagen en hoeken van de samenleving door – het gaat feitelijk om een wereldwijde
ontwikkeling. Door de vaak uiteenlopende definities van het begrip, door de
veelomvattendheid van de verschijnselen en – niet in de laatste plaats – door de
uitgesproken wenselijkheid wordt de kennissamenleving voorgesteld als een alomvattende
en onstuitbare maatschappijverandering. Velen spreken van een revolutionaire verandering,
qua gevolgen te vergelijken met de industriële revolutie in de negentiende eeuw.
Het idee van de revolutionaire verandering wordt gevoed door verschillende factoren:
• de (veronderstelde of feitelijke) snelheid van verandering en de verspreiding van de

veranderingen over de maatschappij;
• het verondersteld fundamenteel nieuwe karakter van kennis als onuitputtelijke, oneindig

deelbare grondstof voor economische groei;
• de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van informatie en communicatie.
De kennissamenleving wordt dan ook vaak voorgesteld als een postindustriële of
postmoderne samenleving.
De Wilde noemt in zijn oratie (2001, pagina 15) het discontinuïteitsdenken kenmerkend
voor het nieuwe vooruitgangsgeloof van de kenniscultus. Het beeld van de radicale
maatschappijverandering is dat van discontinuïteit: niet de doorlopende ontwikkelingslijnen
worden benadrukt, maar de ontwikkelingssprongen. De Wilde concludeert, ook kijkend
naar de feitelijke invloed die kapitaal heeft in de huidige economie en naar de ‘Taylorisatie’
van de kennisproductie, dat het wellicht beter zou zijn om te spreken van de
geïndustrialiseerde kennissamenleving, waarin veel van de ‘wetten’ van de oude samenleving
nog onverminderd van kracht zijn.
Het denken in discontinuïteit en dualisme komt ook op een andere manier tot uiting in de
ideologie van de kennissamenleving. In de woorden van De Wilde: “In het tijdperk van de
discontinuïteit is het verleden de tegenstrever van de toekomst geworden.” Innovatie is het
sleutelwoord van de kennissamenleving. Er is een voortdurende race ontstaan om anderen
voor te blijven in de vernieuwing en kennisontwikkeling. Die race manifesteert zich op het
niveau van de samenleving (Nederland Kennisland), organisaties en individuen. De
vernieuwingsrace leidt in het dagelijks leven, aldus De Wilde, tot meer ruimte voor
verandering, maar ook tot snellere schaalvergroting en reorganisatie.Terwijl aan de ene
kant de ruimte en vrijheid groter lijken te worden, nemen de druk en onvrijheid toe door
opgelegde verandering.We komen later terug op dit punt.
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Paradoxen van modernisering

Het lijkt één van de meest kenmerkende verschijnselen van deze tijd: de verwarring over
de aard, impact en snelheid van maatschappelijke veranderingen.Wie de discussiepagina’s
in de kranten leest, wordt heen en weer geslingerd tussen sterk uiteenlopende
opvattingen, die elk hun gelijk met argumenten en empirische bewijsvoering kunnen
onderbouwen. Dat maakt het begrijpen van wat er verandert moeilijk en heeft een haast
verlammende werking op het maatschappelijk debat. Uitwisseling van argumenten en
bewijzen leidt niet tot een gedeelde rationele ‘oplossing’. Tegenstanders blijven lijnrecht
tegenover elkaar staan in de overtuiging van hun eigen gelijk. Er lijkt sprake te zijn van een
paradoxale situatie, waarin elkaar tegensprekende partijen beide tegelijkertijd gelijk
hebben.
De socioloog Adriaansens heeft de paradox tot uitgangspunt van zijn theorie over de
modernisering van de samenleving genomen. Adriaansens legt de nadruk op de continuïteit
van de modernisering in onze maatschappij. In zijn optiek hebben we niet te maken met
radicale breukvlakken tussen heden en verleden, maar eerder met consistent doorlopende
ontwikkelingen. Hij heeft wel oog voor tegenstrijdigheden en het dualistisch karakter van
ontwikkelingen, maar hij zoekt de verbinding tussen de uitersten door middel van
schijnbaar tegenstrijdige ontwikkelingen met elkaar te verbinden in paradoxen.
Een voorbeeld is het proces van opsplitsing van maatschappelijke eenheden (organisaties,
buurten) in kleinere delen. Of van een groter wordend bedrijf dat zich opsplitst in
afzonderlijke businessunits. De paradox schuilt in de samenhang die deze opsplitsing
vertoont met schaalvergroting. Juist door de schaalverkleining wordt schaalvergroting
mogelijk. Beide ontwikkelingen – differentiatie naar grotere en naar kleinere eenheden –
gaan samen. Zo leidt de vorming van een gezamenlijk Europa tot een groeiende aandacht
voor de lokale en regionale schaal.
Een ander voorbeeld noemt Adriaansens de individualisering, die zowel naar de grotere,
individuele zelfstandigheid verwijst, als naar de eveneens toenemende afhankelijkheid van
grotere collectieve netwerken (de bureaucratische verzorgingsstaat).
Het proces van modernisering kenmerkt zich door schijnbaar tegenstrijdige bewegingen:
schaalvergroting én schaalverkleining, individualisering én generalisering, individuele
vrijheid én afhankelijkheid.
Het beeld dat De Wilde en Adriaansens schetsen van de maatschappelijke verandering is
veel ‘spannender’ dan het meer eendimensionale vooruitgangsdenken. Het benadrukt de
spanningsvelden tussen gelijktijdig optredende, schijnbaar tegengestelde ontwikkelingen.
Het biedt daarmee ook de ruimte om verschillen in ontwikkeling – anderen zouden
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zeggen: vernieuwing – te analyseren in andere termen dan ‘achterstand, stagnatie of
verouderd’.

DE KEERZIJDE VAN DE UTOPIE

Het is niet verwonderlijk dat ook uit de anti-armoedebeweging kritiek is gekomen op de
dominante visie op de kennissamenleving. De kritiek is tweeledig. Op de eerste plaats
creëert de race van vooruitgang en de nadruk op kennisverwerving zijn eigen verliezers.
Men vreest een tweedeling tussen aan de ene kant winnaars, die erin slagen de kennisrace
bij te houden en via werk en scholing toegang hebben tot het uitbouwen van hun
voorsprong en aan de andere kant verliezers, die doordat zij afgesneden blijven van werk
en inkomen ook minder delen in de mogelijkheden van moderne ICT-toepassingen. Niet
alleen creëert de kennissamenleving zo nieuwe verliezers, ook worden de bestaande
verschillen verder vergroot. Mensen, zo luidt de kritiek, die minder goed mee kunnen
komen – in het onderwijs, in betaald werk, op het gebied van internet – worden verder op
afstand gezet en ‘afgeschreven’.
Op het eerste oog gaat het bij deze kritiek vooral om de effecten van maatschappelijke
verschillen in werk, inkomen, status en kennis. Verschillen die al lang bestaan. Hoewel in de
jaren negentig de omvang van de armoede in Nederland sterk afnam, bedroeg het aantal
huishoudens, dat langdurig afhankelijk is van een inkomen rond of onder het sociaal
minimum in 2001 toch nog 235.000 (Dossier Armoede, 2002, pagina 17). De vrees is dat
door de economische teruggang én het gevoerde overheidsbeleid dat aantal weer zal
stijgen.
Maar de kritiek vanuit de anti-armoedebeweging gaat verder en raakt een meer
fundamenteel punt van de kennissamenleving: de positie van het individu in de
kennissamenleving.

Het individu in de kennissamenleving

De Werkgroep De Arme Kant van Nederland schrijft: “Het merkwaardige van de samen-
leving is, dat ze anno 2002 zowel heel tolerant is geworden, als tegelijkertijd zeer dwingend.”
Tegenover grotere vrijheid voor het individu om zijn leven naar eigen inzicht in te richten,
staat een dominant en dwingend maatschappelijk waardepatroon. De kennissamenleving
– bedoeld als ideologie – speelt daarin een belangrijke rol. Grotere individuele
toegankelijkheid van kennis en technologische middelen om informatie te verkrijgen en
verwerken, versterken de positie van het individu.Tegelijkertijd wordt het individu min of
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meer gedwongen tot een opleidingsrace en wordt het ontberen van leervermogen een
diskwalificatie.
Deze tegenstrijdigheid van gelijktijdige vrijheid en dwang past in de analyse die
Adriaansens maakt van de modernisering. Beide verschijnselen zijn even reëel en in feite
onlosmakelijk verbonden. De paradox van de individuele vrijheid én gebondenheid is van
wezenlijk belang voor de analyse van sociale uitsluiting. De positie van het individu – ook
en met name het kwetsbare individu – verandert namelijk wezenlijk in de kennis-
samenleving.

De ideologie van de kennissamenleving heeft een groot overlapgebied met het dominante
gedachtegoed van het neo-liberalisme. Beide visies delen het economische nutsdenken, de
nadruk op individuele verantwoordelijkheid en capaciteiten (kennisverwerving en -creatie)
en een sterk, mede op technologische ontwikkeling gestoeld vooruitgangsgeloof. Het is
met name die overtuiging van de juistheid of onvermijdelijkheid van de koers, die leidt tot
een sterk en dwingend stelsel van normen en waarden.

Wat betekent dit voor het individu? Op de eerste plaats dat een groot beroep wordt
gedaan op zijn eigen verantwoordelijkheid én capaciteiten.Werknemers zijn
verantwoordelijk voor hun eigen employability. Een leven lang leren is geen luxe, maar een
plicht.Wie niet flexibel is, wie niet bereid is zich aan te passen aan verandering
(innovatie!) verliest recht van spreken. Voortijdig schoolverlaters worden niet alleen meer
geholpen, ze worden beboet of krijgen (leer)straf. Nieuwkomers die geen inburgerings-
cursus volgen, verliezen recht op verblijf. De boodschap is duidelijk: het individu is eerst
en vooral zélf verantwoordelijk.Wie niet mee wil, kan rekenen op sancties.
Dat wil overigens niet zeggen dat de ‘zwakkeren’, de niet-kunners aan hun lot worden
overgelaten. Er zijn scholingsafspraken in CAO’s, opvangprojecten voor voortijdig
schoolverlaters, reactiveringsplannen voor werklozen en WAO’ers, zorg/dwang-
programma’s voor verslaafden en daklozen. Maar het regime waaronder de programma’s
worden uitgevoerd, wordt anders van karakter: het accent verschuift van equal outcome
strategies naar equal opportunity strategies. Het gaat in het beleid minder om het resultaat
en meer om de geboden kansen. Het ‘achterop geraakte’ individu krijgt nieuwe of extra
kansen aangeboden.Wanneer hij er niet in slaagt die te benutten, is hijzelf daarvoor
verantwoordelijk. De maatschappij biedt kansen, het individu benut die kansen – of niet. In
die opvatting zijn maatschappelijke verschillen in de eerste plaats een uitdrukking van
verschillen tussen individuen.
Sommigen zien in deze ontwikkeling een verschuiving naar een meer Amerikaans model,
waarin het beeld van de ‘civil society’ overheersend is. De burger heeft een contract met
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de staat, waarin individuele politieke rechten en vrijheden zijn gekoppeld aan economische
plichten. De staat neemt niet de zorg op zich en streeft niet langer naar beperking van
maatschappelijke verschillen door de gevolgen daarvan weg te nemen (inkomensbeleid,
uitkeringen, gesubsidieerde werkgelegenheid). De staat garandeert de mogelijkheden voor
de burger, die vervolgens zelf die mogelijkheden benut – of niet.

Vooralsnog is Nederland geen Verenigde Staten en is er op zijn minst sprake van 
– alweer – een spanningsvolle tegenstelling tussen het oude verzorgingsdenken en het
nieuwe kansendenken. Voor de problematiek van sociale uitsluiting is echter van belang te
constateren dat met name de zwakke groepen op een andere manier te maken hebben
met de verschuiving naar het kansendenken van de kennissamenleving. De balans tussen
vrijheid en dwang slaat bij hen door naar de kant van dwang. Door hun afhankelijkheid van
de overheid (uitkering, subsidiebaan, verblijfsvergunning) zijn zij gevoeliger voor de
sancties die zijn verbonden met het niet naleven van de opgelegde normen.Typerend voor
het economische denken is dat men verwacht met positieve en negatieve prikkels
(beloning, sancties, kosten) het individu tot het ‘juiste’ gedrag te kunnen brengen.

Het is de paradox van vrijheid en onvrijheid, van gelijke kansen en ongelijke uitkomsten.
Voor de anti-armoedebeweging is er geen discussie over de gevolgen voor het kwetsbare
individu: zijn onvrijheid en afhankelijkheid zijn groter, zijn kansen zijn kleiner, zijn
kwetsbaarheid voor sancties groter en bovenal is hijzélf, en niemand anders, straks
verantwoordelijk voor zijn armoede of sociale uitsluiting.

Sociale uitsluiting in de kennissamenleving

De meningen over de wetenschappelijke en sociale waarde van de kennissamenleving als
analysekader en als ideologie zijn, zoals we zagen, verdeeld. Sommigen verwachten van de
kennissamenleving veel goeds, anderen zien juist maatschappelijke tegenstellingen en
ongelijkheid toenemen. Arbeid en onderwijs zijn belangrijke schakels in processen van
sociale integratie en hangen derhalve nauw samen met uitsluiting. Hierna staan we stil bij
enkele ontwikkelingen in het onderwijs.

Er is een onmiskenbare samenhang tussen sociale uitsluiting en opleidingsniveau.
Laagopgeleiden hebben een grotere kans op werkloosheid en werkloosheid houdt heel
sterk verband met sociale uitsluiting. Opleiding, scholing en begeleiding worden vaak
ingezet om werkloosheid en daarmee sociaal isolement te doorbreken. Hoewel ook het
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volgen van een opleiding of cursus natuurlijk een vorm is van het doorbreken van sociaal
isolement, is het vooral de tussenschakel van werkloosheid die hier van belang is. Het niet
hebben van betaald werk is van grote invloed op het optreden van uitsluiting en armoede.
Opleiding – in de brede zin van het woord – wordt beschouwd als de sleutel naar het
vinden van werk.
Recent lijkt er een zekere verschuiving op te treden in de discussies over opleiding en
(latere) maatschappelijke kansen. In de jaren negentig werd het te bereiken opleidingsniveau
het ijkpunt in het overheidsbeleid. Onder impuls van de commissie Rauwenhoff werd een
minimumstreefniveau vastgesteld. Deze zogenaamde startkwalificatie werd de ondergrens;
voor Nederland als kenniseconomie en voor het individu als ondergrens van het te
bereiken opleidingsniveau. Het startkwalificatiebeleid heeft een sterke impuls gegeven aan
het onderwijs om het ambitieniveau te verhogen en heeft (indirect) geleid tot tal van
maatregelen om uitval te beperken, instroom te verbeteren en het opleidingsaanbod te
verbreden.
Een tweede verandering is de verschuiving van een kwantitatieve (niveau)benadering naar
een kwalitatieve (inhoud)benadering. Steeds meer komt de vraag centraal te staan wát op
wélke wijze wordt geleerd. Niet alleen is daardoor de discussie over de wijze van leren
weer opgelaaid, ook de inhoud van het leren wordt opnieuw bepaald. Een kernbegrip is
competentie. Het begrip staat voor een meer holistische benadering van leerling,
leerproces en leerdoelen. Verwerving en toepassing van kennis en vaardigheden in de
(beroeps)praktijk staan centraal. Het competentiedenken is bij uitstek een exponent van
de kennissamenleving. Het plaatst het individu op de voorgrond en is erop gericht de
voorwaarden te creëren voor maximale zelfontplooiing van het individu. Competentie-
gericht onderwijs is bovendien gebaseerd op constructivistische leertheorieën, waarin een
belangrijke rol wordt toegekend aan het individu als bouwer van zijn eigen kennis. De
voorheen eenzijdige verantwoordelijkheid voor het leerproces van de docent verschuift: in
het moderne studiehuis, open-leercentrum of skills lab heeft de student grote eigen
verantwoordelijkheid. In de lijn van de kennissamenleving is het streven er steeds meer
opgericht toepasbare kennis bij te brengen in het onderwijs. In het beroepsonderwijs is de
handelingsbekwaamheid in kritische arbeidssituaties (kerncompetenties en kernproblemen)
zelfs geïntegreerd in de fundamenten van het onderwijs (definitie van competenties, aard
van de landelijke kwalificatiestructuur).

KANSEN OF RISICO’S?

Voor de relatie tussen opleiding en sociale uitsluiting is de omslag naar competentie-
gericht onderwijs zeker van belang. Het competentiegericht leren legt meer nadruk op
sociale redzaamheid, in de beroepssituatie en daarbuiten. In het onderwijs leidt dat tot
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een bredere en betere toerusting van jongeren. Voor sociaal zwakkere leerlingen geeft het
extra mogelijkheden binnen het kader van het reguliere onderwijs om hun redzaamheid te
vergroten. Bovendien opent het competentiebegrip de deuren voor kwaliteiten die
personen kunnen hebben of verwerven, die minder direct gerelateerd zijn aan school en
betaald werk. Onder meer vanuit de anti-armoedebeweging wordt al heel lang
aangedrongen op andere waardering van buiten het reguliere onderwijs en werk
verkregen (sociale) vaardigheden en kennis.
Het al of niet hebben van een diploma is nog altijd een belangrijke scheidslijn op de
arbeidsmarkt, vooral bij (her)intrede. De huidige veranderingen in het beroepsonderwijs 
– denk aan het genoemde competentiebegrip, de opkomst van individuele portfolio’s en
assessments – verleggen het accent van de momentopname van het diploma, naar het
doorlopende en meer geïndividualiseerde proces van leren. Via EVC-procedures
(erkenning van verworven competenties) kunnen personen zonder volledige opleiding
toch toegang krijgen tot werk of scholingstrajecten.
Zo bezien biedt het meer holistische mensbeeld van het competentiegerichte onderwijs in
potentie nieuwe kansen voor kwetsbare groepen in het onderwijs en vergroot het voor
anderen de toegangsmogelijkheden tot onderwijs. De groeiende aandacht voor de
persoonlijke ontwikkeling van de student relativeert – zij het in beperkte mate – het
absolute belang van het diploma of certificaat.

In de context van het initieel onderwijs lijken daarmee de positieve aspecten van de
kennissamenleving het overwicht te hebben.Weliswaar is de diplomarace nog ongemeen
heftig en blijft het onderwijssysteem zo zijn eigen uitvallers creëren.Tegelijkertijd schermt
het in wetten verankerde pedagogische klimaat van het onderwijs de individuele leerlingen
ook af van de harde afrekening in de kansenmaatschappij. Scholen kunnen een leerling niet
verantwoordelijk stellen voor zijn tekortschieten, althans de uiterste beslissing kunnen zij
niet nemen: het wordt niet aanvaardbaar geacht dat scholen leerlingen afwijzen,
verwijderen of laten uitvallen. Hoewel ook hier, bijvoorbeeld door de aanscherping van de
leerplichtwet en de invoering van leerstraffen, een zekere verharding lijkt op treden,
overheerst toch nog altijd het zorgzame klimaat.

Oude en nieuwe sociale uitsluiting

Het beeld van sociale uitsluiting in de kennissamenleving is gedifferentieerd – soms zelfs
paradoxaal: veel blijft bij het oude, maar er lijken ook nieuwe bedreigingen en kansen te
ontstaan.
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CONTINUÏTEIT

Bovenal moet worden geconstateerd dat, ook waar het gaat om sociale uitsluiting, er
eerder sprake is van continuïteit, dan van radicale verandering. In de geïndustrialiseerde
kennissamenleving verlopen processen van sociale uitsluiting grotendeels langs dezelfde
lijnen als voorheen. Nog altijd is het niet hebben van werk en inkomen de beste indicator
voor sociale uitsluiting.Werk en inkomen zijn de sleutel tot maatschappelijke participatie,
sociale netwerken, materiële welstand, ICT-toegang en scholingsmogelijkheden. Mét werk
en inkomen profiteert het individu maximaal van de vrijheden die de moderne
maatschappij biedt. Zonder is hij kwetsbaar voor uitsluiting en sancties, drang en dwang
van buitenaf.
Ook de risicogroepen blijven dezelfde. Laaggeschoolden, uitkeringsafhankelijken,
allochtonen en andere bekende categorieën lopen ook nu de grootste risico’s. In de
kennissamenleving is sociale uitsluiting geen nieuw of fundamenteel ander probleem.
Bestaande sociale ongelijkheid en uitsluiting zetten zich langs herkenbare lijnen voort.
Toch blijft niet alles bij het oude. Er zijn nieuwe bedreigingen die de omvang en zwaarte
van de uitsluitingsproblematiek kunnen vergroten. En er zijn kansen.

BEDREIGINGEN

De wellicht grootste bedreiging in kwantitatieve zin is een gevolg van de ideologie van de
kennissamenleving. De economisering van de samenleving vergroot de sociale ongelijkheid.
Zeker in tijden van economische teruggang worden kwetsbare groepen in hun werk en
inkomen getroffen door een bezuinigende overheid. De ongelijkheid wordt verder
vergroot door de aanhoudende opleidingsdrang. Hoewel ongelijkheid, ook sociale
ongelijkheid, in zichzelf geen positieve of negatieve connotatie hoeft te hebben, is het
gevolg wel dat aan de ‘onderste rand’ scherpere sociale ongelijkheid leidt tot een toename
van armoede, bestaansonzekerheid en uitsluiting.
De meest belangrijke kwalitatieve bedreiging is de veranderende positie van het individu.
De last die op de schouders van kwetsbare burgers wordt gelegd, betekent voor hen
eerder beperking dan vrijheid. De sociaal uitgeslotenen van vandaag en morgen lijken
steeds minder te kunnen rekenen op zorg en solidariteit en steeds meer overgelaten te
worden aan hun eigen – vaak juist beperkte – verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
In dat licht doemt het beeld op van een verhardende maatschappij, waar individualisering
een keerzijde heeft in afnemende maatschappelijke zorg voor en om de sociaal
uitgeslotenen. Slechts wanneer zij overlast veroorzaken, crimineel zijn of onder een
wettelijk zorgregime vallen (onderwijs!) lijken zij nog op onze aandacht te kunnen
rekenen.
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KANSEN

Individualisering, zoals in het meer ontwikkelings- en competentiegericht onderwijs, heeft
ook een positieve kant. Zeker in het onderwijs aan kwetsbare leerlingen en volwassenen
is erg veel ervaring opgedaan met educatieve programma’s die de deelnemer helpen zich
zelf op te richten en zijn capaciteiten tot ontplooiing te brengen. Die ervaringen sluiten nu
veel beter aan bij de dominante onderwijsvisie: het competentiegericht leren impliceert
straks meer ruimte voor allerlei individuele ontwikkeling, ook voor hen waar iets ‘mis’
mee is.

De kennissamenleving is een ‘natuurverschijnsel’ én een sociaal construct. Enerzijds
overkomt het ons, gedreven door technologische en economische veranderingen.
Anderzijds heeft de kennissamenleving een sterk politiek-sociale dimensie met
ideologische kenmerken. Voor sociaal kwetsbare groepen heeft de verandering die de
kennissamenleving met zich meebrengt hoe dan ook gevolgen. Soms gaat het om ‘echte’
kennisgerelateerde ontwikkelingen, zoals de toegang tot internet, automatisering in het
werk en dagelijks leven of de omgang met nieuwe communicatiemiddelen. Soms gaat het
om meer indirecte gevolgen zoals de nadruk op individuele verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid, of om de kansen op individuele ontplooiing.
Critici van de kennissamenleving wijzen op de gevaren van verdere uitsluiting.
Voorstanders geloven in de revitalisering die de kennissamenleving kenmerkt. Kansen of
bedreigingen? Het antwoord op de vraag of sociale uitsluiting zal verdwijnen, juist zal
toenemen of van aard verandert, ligt minder in de aard van de ontwikkelingen zoals die
ons overkomen en meer in de maatschappelijke keuzes die gemaakt worden. In die zin is
de problematiek niet anders dan in de afgelopen decennia.
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2 Het leren van laaggeschoolden:
beleid en praktijk in Nederland

Sonja Jansen, CINOP

IN 2003 BRACHT DE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

(OECD) HET RAPPORT BEYOND RHETORIC: ADULT LEARNING POLICIES AND PRACTICES UIT. IN

2003 WERD EEN NIEUWE STUDIE AAN HET LEREN VAN VOLWASSENEN GEWIJD. NU IN DE

VORM VAN EEN MEER ALGEMENE STUDIE IN VIER LANDEN OVER DE TOEGANG TOT EN

DEELNAME AAN LEREN DOOR VOLWASSENEN. IN VIJF ANDERE LANDEN, WAARONDER

NEDERLAND, IS DE THEMATIEK GEFOCUST OP TOEGANG EN DEELNAME VAN

LAAGGESCHOOLDE VOLWASSENEN. DE AUTEUR VAN DIT ARTIKEL WAS BETROKKEN BIJ

DEZE STUDIE EN PRESENTEERT IN DIT ARTIKEL ENKELE BEVINDINGEN UIT HET

ONDERZOEK.

Profiel van laaggeschoolden in Nederland

Laaggeschoolden in Nederland, over wie hebben we het dan? Momenteel wordt in
Nederland iedereen die geen startkwalificatie bezit als laaggeschoold aangeduid. Concreet
betekent dit dat iemand als laaggeschoold wordt bestempeld als hij als hoogste opleiding
basisonderwijs, vmbo, of niveau 1 van het mbo heeft. Ook een niet-afgeronde havo/vwo-
opleiding maakt iemand tot een laaggeschoolde.

In 2002 blijken iets meer dan vier miljoen mensen in de leeftijdscategorie van 15 tot 64
jaar laaggeschoold te zijn. Dat is 37 procent van de Nederlandse bevolking in deze
leeftijdscategorie (tabel 2.1). Van de werkzame beroepsbevolking is 27 procent laag-
geschoold; van de werkloze beroepsbevolking is 42 procent laaggeschoold en van de niet-
beroepsbevolking 57 procent.
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Deze aantallen en percentages behoeven overigens wel enige toelichting. In de eerste
plaats werkt het CBS (nog) niet met de indicator startkwalificatie en zijn alle mbo’ers
meegeteld bij de bezitters van een startkwalificatie. Voorts bevat deze groep ook de
jongeren die nog op school zitten en die mogelijk alsnog hun startkwalificatie zullen
behalen en is van een onbekende groep mensen het opleidingsniveau niet bekend. Kortom,
de exacte omvang van de groep laaggeschoolden is momenteel niet bekend.

Tabel 2.1: Laaggeschoolden in Nederland in 2002

Voor een wat nauwkeuriger beeld van laaggeschoolden zijn helaas alleen cijfers
beschikbaar over de positie op de arbeidsmarkt en herkomst van personen in de
leeftijdscategorie 25 tot 64 jaar (zie tabel 2.2 en 2.3). De combinatie van de gegevens in
deze statistieken levert het volgende profiel van laaggeschoolden op: werkende
autochtone Nederlanders blijken de grootste subgroep (42 procent) in de totale populatie
te zijn, gevolgd door autochtone Nederlanders die niet tot de beroepsbevolking behoren
(33 procent).

Tabel 2.2: Laaggeschoold op de arbeidsmarkt

2 Gegevens uit database

CBS, op verzoek

aangeleverd door CBS.
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Aantal laaggeschoolden van 15-64 jaar in Nederland in 2002 (CBS, 2004 2)

Mensen met alleen basisonderwijs, mavo of lager beroepsonderwijs

• waarvan niet behorende tot de beroepsbevolking

• waarvan werkzaam

• waarvan werkloos

4.047.000

1.983.000

1.938.000

127.000

Positie van laaggeschoolden (25-64 jaar) op de arbeidsmarkt

Beroepsbevolking

• werkzaam

• werkloos

Niet-beroepsbevolking

% van alle laaggeschoolden
(25-64 jaar)

56%

53%

3%

44%



Tabel 2.3: Herkomstgegevens

Laaggeschoolden als aandachtsgroep voor beleid

Laaggeschoolden zijn onderwerp van beleid vanuit het oogpunt van het instandhouden van
maatschappelijke cohesie en het beperken van de afstand tussen de boven- en onderlaag
van de bevolking in maatschappelijke en economische zin. Voor het bestrijden en
voorkomen van sociale uitsluiting wordt maatschappelijke deelname niet alleen voor het
individu, maar ook vanuit maatschappelijke overwegingen cruciaal geacht. En met het oog
op economische aansluiting wordt arbeidsparticipatie als belangrijke voorwaarde gezien.

Laaggeschooldheid is een probleem omdat het als een belemmering wordt gezien voor
participatie. Deze druk op participatie krijgt een nieuwe dimensie in een tijd waarin kennis
de basis voor maatschappelijke en economische ontwikkeling wordt (ministerie van
Economische Zaken, 2004). Vooral dan wordt scholing een belangrijk instrument. De
Lissabon-verklaring van 2000 illustreert deze ontwikkeling.Tijdens het Portugese
voorzitterschap in 2000 is het voornemen aanvaard om het onderwijsbeleid in de
EU-lidstaten te richten op een leven lang leren in het bredere perspectief van de
ontwikkeling van de kenniseconomie. Daarbij zijn diverse groepen benoemd als object
voor beleid, waarvan verwacht wordt dat hun participatie niet zonder nadere maatregelen
vorm zal krijgen. Scholing, in diverse varianten, blijkt daarbij een belangrijk instrument:
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Herkomst van laaggeschoolden (25-64 jaar)

Autochtonen

Allochtonen

• Westerse allochtonen

• Niet-westerse allochtonen

* waaronder Turken

* Marokkanen

* Surinamers

* Antillianen/Arubanen

Overige niet-westerse allochtonen

Totaal

% van alle laaggeschoolden
(25-64 jaar)

76,24%

23,76%

100,00%

9,15%

14,61%

3,73%

3,93%

3,26%

2,70%

1,03%



• een startkwalificatie voor elk individu binnen de beroepsbevolking3;
• het upgraden van de beroepsbevolking in het algemeen;
• een inburgeringstraject voor elke (legale) inwoner;
• combinatie van leren en welzijn voor langdurig werklozen;
• sociale activering van uitkeringsgerechtigden;
• alfabetisering van autochtone Nederlanders.

Het verantwoordelijke individu

Uit schattingen van het Max Goote Kenniscentrum blijkt dat 10 procent van de
autochtone Nederlanders tussen 16 en 74 jaar het laagste niveau van geletterdheid heeft
(Houtkoop, 2000). Van alle jongeren tussen 16 en 24 jaar gaat het om 7 procent. Bijna
anderhalf miljoen mensen kunnen dus in onvoldoende mate lezen, schrijven en rekenen
om maatschappelijk te participeren. Het Nederlandse doel is dat laaggeschoolden een
hoger opleidingsniveau bereiken. Alfabetisering is dan de eerste leerbehoefte; daarna staat
de weg naar andere vormen van scholing open.
We kunnen er echter niet van uitgaan dat mensen dan vervolgens ook hun eigen leervraag
kunnen en willen formuleren. Het blijkt dat die voor laaggeschoolden moeilijk te
formuleren is. Het is zelfs een blokkade om weer te gaan leren. Uit onderzoek blijkt dat
voor het niet deelnemen aan scholingsactiviteiten vaak ook het argument ‘ontbreken van
leervaardigheid/niet gewend te leren’ wordt gegeven. Vooral naarmate de vooropleiding
lager is en de leeftijd hoger (Doets en Visser, 2002). Ook uit ander onderzoek blijkt dat
laaggeschoolde werknemers nauwelijks initiatief nemen tot scholing. Ze ‘winkelen’ volgens
Onstenk (1993) niet zelf in het interne of externe opleidingsaanbod van het bedrijf.

De grondslag van het SER-advies Het nieuwe leren: advies over een leven lang leren in de
kenniseconomie is dat het individu meer verantwoordelijkheid moet (kunnen) nemen voor
zijn leervraag. Daardoor, zo is de verwachting, zullen de deelname aan en effecten van een
leven lang leren toenemen.We willen dat ook laaggeschoolden zelf aangeven welke
leervragen ze hebben. Het is echter van maatschappelijk belang dat bij het ontbreken van
deze vraagarticulatie en het uitblijven van scholingsinitiatieven toch stimulering gegeven
wordt. Een belangrijk discussiepunt daarbij is de aard en mate van de overheids-
bemoeienis: 1) In hoeverre dient de overheid zich te bemoeien met de vormgeving van
een deelname aan scholing, of moet ze het sturen van de deelname aan individuen, sociale
partners of bedrijfsleven overlaten? 2) Hoe breed dient de invulling van scholing te zijn
waarmee de overheid bemoeienis wil hebben? Voor sommige doelgroepen die in het

3 Het Nederlandse

streven is dat 80 procent

van de beroepsbevolking

van 25-64 jaar een

startkwalificatie heeft in

2010 (Onderwijsraad,

2003).
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kader van de Lissabon-akkoorden zijn genoemd, verkeert de overheid in de positie dat ze
sturend kan optreden.

Twee beleidsstrategieën

De vraag is in hoeverre laaggeschoolden vrijgelaten of gedwongen kunnen worden deel te
nemen aan scholing. In de praktijk blijken er twee beleidsstrategieën te zijn:
• bepaalde groepen (die van de overheid afhankelijk zijn) kunnen worden gedwongen tot

leren, waarbij de keuze voor de invulling van het traject door de lerende in meerdere
of mindere mate zelf kan worden meebepaald;

• voor andere groepen worden instrumenten ontwikkeld die het voor individuen
aantrekkelijker moeten maken om te leren (Onderwijsraad, 2003).

In de context van verplichte trajecten formuleren inburgeraars, (langdurig) werklozen en
arbeidsgehandicapten niet zelfstandig hun leervraag. Dat wordt gedaan door een
intermediaire partij, zoals een gemeente of uitvoeringsinstelling. Sinds 1996 ligt de
verantwoordelijkheid voor de inburgering van nieuwkomers bij gemeenten. Zij treden op
als inkoper en vrager van trajecten voor inburgering en educatie. De inburgerings-
cursussen worden ingekocht bij ROC’s en vallen onder de regelgeving van de
volwasseneneducatie. De rijksoverheid overweegt om gemeenten niet langer te
verplichten deze vorm van volwasseneneducatie in te kopen bij ROC’s. Afhankelijk van de
regionale en/of gemeentelijke situatie wordt een koppeling met het arbeidsmarktbeleid
gemaakt. Met betrekking tot werkzoekenden, zieke werknemers en arbeidsgehandicapten
is met de wet SUWI (Structuur en Uitvoering Werk en Inkomen, 2002) gekozen voor een
private uitvoering van de reïntegratie, waarbij scholing wordt ingekocht door reïntegratie-
bedrijven.

Ter stimulering van scholingsdeelname zijn er vanuit de overheid diverse (financiële)
instrumenten geïntroduceerd. Zo is er geëxperimenteerd met de individuele leerrekening
(ILR). Ook is de bestaande fiscale faciliteit voor werkgevers die voormalig werkloze
werknemers van 23 jaar en ouder scholen tot startkwalificatieniveau, opengesteld voor de
scholing van jongeren onder de 23 jaar (WVA-leeftijd 23 jaar). Bovendien is voor de groep
risicojongeren waarvoor (arbeids)bemiddeling alleen niet volstaat, 35 miljoen euro
gereserveerd voor ‘drempelslechting’. Hiervan kunnen korte activiteiten worden bekostigd
zoals individuele begeleiding, sollicitatietraining en een korte functiegerichte cursus.
Momenteel vinden discussies plaats over de invulling van de ‘levensloopregeling’ welke ook
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voor scholing aangewend kan worden. Andere maatregelen zijn: verlofspaarregeling,Wet op
de loopbaanonderbreking, EVC, inzet employability-adviseurs en het keurmerk ‘Investors in
People’. De overheid speelt hier dus vooral een faciliterende rol.

De beleidsstrategieën van sociale partners uiten zich in CAO-afspraken. Daarin is een
tendens waarneembaar naar het verbreden van de context waarin scholing wordt
geplaatst. Zo wordt er bijvoorbeeld ruimte gecreëerd voor algemene scholing in het
perspectief van vergroting van de employability van de werknemer. In dat licht wordt ook
aan nieuwe aspecten als erkenning van verworven competenties (EVC) meer aandacht
besteed. Bovendien worden op dit moment door circa 40 procent van de O&O-fondsen
vormen van bovensectorale scholing gesubsidieerd (Stichting van de Arbeid, 2002).
Verbreding van scholingsafspraken in CAO’s blijkt tevens uit het feit dat dergelijke
afspraken meer en meer geplaatst worden in de context van het vergroten van de
inzetbaarheid van werknemers, leeftijdbewust personeelsbeleid en loopbaanontwikkeling.
In dat verband worden ook nieuwe instrumenten ingezet als bedrijfsontwikkelingsplannen,
persoonlijke ontwikkelingsplannen en persoonlijke ontwikkelingsbudgetten.
Een andere strategie is het stimuleren van vraagsturing. Deze moet eraan bijdragen dat de
scholingsmarkt beter functioneert en het individu wordt geprikkeld tot een actievere
houding.

Stand van zaken: de resultaten

Scholing is dus een belangrijk beleidsinstrument om personen tot een grotere participatie
te brengen. Vooral laaggeschoolden zijn dan een bijzondere categorie van bemoeienis.
In welke mate worden in diverse beleidskaders laaggeschoolden bereikt en wat is het 
– maatschappelijk – succes van het scholingsinstrument? Om de antwoorden/resultaten te
presenteren gaan we uit van drie invalshoeken: (re)integratie, inburgering en werk.

RESULTAAT VAN REÏNTEGRATIETRAJECTEN

Werkzoekenden worden ingedeeld in fase 1, 2, 3 of 4 al naar gelang hun afstand tot de
arbeidsmarkt. De groep werkzoekenden met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt (fase
1) krijgt via het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) weliswaar hulp bij het vinden van
werk (bijvoorbeeld informatie en advies en beursvloerfaciliteiten zoals de nationale
vacature- en sollicitantenbank), maar krijgt geen reïntegratietraject of scholing
aangeboden.Werkzoekenden in fase 2, 3 en 4 wel. Er zijn echter geen cijfers bekend over
het aantal en percentage scholingstrajecten dat deel uitmaakt van de toeleidingstrajecten.
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Het vermoeden (van onder andere de SER, 2002) is echter dat scholing niet tot nauwelijks
onderdeel uitmaakt van deze trajecten.

In 2001 zijn in opdracht van de Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) bijna 66.000
reïntegratietrajecten van start gegaan: voor iets minder dan een kwart van alle wettelijk
reïntegreerbare uitkeringsontvangers voor wie de UWV in dat jaar verantwoordelijk was.
De trajecten hadden over het algemeen een lange looptijd; eind 2002 was bijna 40 procent
van deze trajecten (25.000) nog gaande. Circa 21.000 van de in 2001 ingekochte
reïntegratietrajecten (ongeveer 32 procent) waren medio 2002 beëindigd met een
plaatsing op de arbeidsmarkt. Hoff en Jehoel-Gijsbers (2003) concluderen dat de
informatie over de effecten van reïntegratietrajecten een aantal witte vlekken vertoont.
Het is onduidelijk in hoeverre het hier gaat om duurzame plaatsingen. Daarnaast duiden
uitlatingen van ex-deelnemers op een zekere scepsis tegenover de noodzaak van het
doorlopen traject: de helft denkt ook zonder traject wel aan een baan gekomen te zijn4.

RESULTAAT VAN INBURGERINGSTRAJECTEN

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer in 2000 een onderzoek
gedaan naar de besteding van de budgetten voor inburgering van en taalonderwijs aan
allochtonen (Tweede Kamer, 2000). De gemeenten krijgen budgetten voor inburgering en
taalonderwijs respectievelijk van het ministerie van VWS en van het ministerie van OCW.
In 2000 ging het in totaal om circa 134 miljoen euro, in de begrotingen 2003 stond in
totaal 276 miljoen euro opgenomen. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het
onderzoek waren dat er te weinig informatie beschikbaar is over de financiering en de
resultaten van de inburgering en het taalonderwijs. Als vervolg op het onderzoek van de
Algemene Rekenkamer werd in 2002 het Interdepartementaal Beleids Onderzoek (IBO)
van het ministerie van Financiën afgerond. De conclusie: de relatie tussen de beleidsmatige
en de financiële verantwoordelijkheid voor het inburgeringsbeleid is onduidelijk, doordat
de inburgering onder vier ministeries valt (BZK, OCW, VWS en SZW) en het is niet
voldoende duidelijk welke resultaten van de inburgering worden verwacht: naar welk
niveau van kennis of vaardigheid wordt gestreefd? Welke vooruitgang moet er geboekt
worden?

Er is ook weinig bekend over het rendement van oudkomertrajecten. Evenmin heeft het
Actieplan Alfabetisering tot nu toe inzicht kunnen geven in de effectiviteit van de
alfabetiseringscampagne. Door het decentrale beleid en de regionale uitvoering en
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monitoring van projecten is onduidelijk wat het werkelijke effect op alfabetisering van de
laaggeschoolde doelgroep is5.

RESULTAAT VAN BEROEPSOPLEIDINGEN; AANDEEL LAAGGESCHOOLDEN LAAG

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) heeft in 2002 een
onderzoek uitgevoerd naar het extern rendement van niveau 2-opleidingen (start-
kwalificatieniveau) ten opzichte van opleidingen die net boven en net onder dit niveau
liggen. Het rendement lijkt voldoende te zijn, maar uitgerekend de volwassen
laaggeschoolden maken van deze opleidingen, zowel in BOL- als BBL-variant, weinig
gebruik: het schoolse aanbod sluit niet aan bij de belevingswereld van de volwassen
laaggeschoolden. De meeste laaggeschoolden verrichten (ongeschoolde) arbeid waardoor
het lesrooster (dagonderwijs) niet past in hun dagindeling. En laaggeschoolden die niet
werken, hebben doorgaans geen werk omdat ze ook de noodzakelijke sociale en
communicatieve vaardigheden missen. Deze zullen eerst bijgespijkerd moeten worden,
voordat ze aan een beroepsopleiding kunnen beginnen.

Reflectie en conclusie

Wat het bereiken van de beleidsdoelstellingen betreft, blijft een aantal vragen liggen.
Bijvoorbeeld waarom de doelstelling van het behalen van een startkwalificatie in de
praktijk alleen voor de beroepsbevolking geldt? In de tweede plaats is het ten aanzien van
de groeiende vrijheid op de markt van scholingsaanbieders de vraag in hoeverre deze
vrijheid ook de keuzevrijheid van individuen bevordert en in hoeverre deze keuzevrijheid
strookt met het beginsel van gelijke rechten en kansen.

Een tweede punt is dat laaggeschooldheid een belangrijke determinant van sociale
uitsluiting is, maar zelden het exclusieve label is waarop men wordt aangesproken. Dit
maakt het lastig om de scholingsinspanningen van en voor laaggeschoolden in beeld te
brengen, zowel wat de beleidsvorming als wat de (kwantitatieve) resultaten betreft.
Daarbij komt dat scholing door twee samenhangende ontwikkelingen steeds minder
zichtbaar wordt:
• Leren wordt tegenwoordig ook buiten formele scholingskaders gedefinieerd als non-

formeel en informeel leren (bijvoorbeeld als onderdeel van vrijwilligerswerk of als
leren tijdens het werk).

5 Overigens wel op de

deelname aan deze

trajecten. Zie daarvoor de

bijdrage van Bersee en

Neuvel (hoofdstuk 5) aan

deze bundel.
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• Scholing is een instrument dat in een breder kader wordt ingezet (toeleiding naar
inburgering, toeleiding naar werk, toeleiding naar maatschappelijke participatie) en op
basis van bilaterale afspraken wordt ingepast in een toeleidingstraject.

Opleiden in de klassieke zin van ‘schoolse’ activiteiten is tegenwoordig slechts een van de
mogelijkheden om het scholings- (of ‘ervarings’)niveau van laaggeschoolden te verhogen.
Onderzocht zal moeten worden, hoe leren in levensechte situaties verbeterd en
gestimuleerd kan worden; bijvoorbeeld in het kader van leren op de werkvloer, EVC-
trajecten en trajectbegeleiding met het oog op arbeids- of maatschappelijke participatie.
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3 Iedereen een startkwalificatie?

Anneke Westerhuis6, CINOP

UIT CIJFERS VAN HET MINISTERIE VAN SZW BLIJKT DAT IN 2002 26 PROCENT VAN DE

BEROEPSBEVOLKING VAN 25 TOT 64 JAAR NIET OVER EEN STARTKWALIFICATIE

BESCHIKTE7; IN 2001 WAS DIT 27,5 PROCENT. HET GAAT DUS DE GOEDE KANT OP. MET

EEN DALING VAN 1,5 PROCENT OP JAARBASIS ZOU IN 2016 EEN SITUATIE BEREIKT

KUNNEN ZIJN DAT IEDERE WERKENDE IN HET BEZIT IS VAN EEN STARTKWALIFICATIE. HET

MINISTERIE VAN OCW HEEFT ALS AMBITIE UITGESPROKEN DAT 80 PROCENT VAN DE

BEROEPSBEVOLKING VAN 25 TOT 64 JAAR IN 2010 EEN STARTKWALIFICATIE MOET

HEBBEN. EENVOUDIG REKENWERK SUGGEREERT DAT MET HET HUIDIGE TEMPO DE SPRONG

VAN 74 PROCENT IN 2002 NAAR 80 PROCENT IN 2010 GEMAKKELIJK TE HALEN MOET

ZIJN. DE VRAAG IS NATUURLIJK OF DE REDENERING KLOPT. KUNNEN WE VOLDOENDE

MAATREGELEN ONTWIKKELEN OM VOORTIJDIGE UITVAL UIT HET ONDERWIJS TEGEN TE

GAAN, OM TE VOORKOMEN DAT NIEUWE GENERATIES ZONDER STARTKWALIFICATIE DE

ARBEIDSMARKT BETREDEN? EN LUKT HET BIJVOORBEELD OM AANSPREKENDE

PROGRAMMA’S TE ONTWIKKELEN VOOR PERSONEN DIE IN HUN FUNCTIONEREN VER

AFSTAAN VAN EEN STARTKWALIFICATIE?

In het schooljaar 2002-2003 is door CINOP een onderzoek uitgevoerd naar projecten,
bedoeld om jongere schoolverlaters en volwassenen (werkenden en werkzoekenden) in
staat te stellen een startkwalificatie te halen. In de praktijk wordt een startkwalificatie
vaak gelijkgesteld aan een mbo-diploma op niveau 2. Aangezien de meeste opleidingen
voor deze kwalificatie verzorgd worden door ROC’s, zijn zij ook het meest in beeld bij
het verzorgen van trajecten die op een startkwalificatie voorbereiden.We willen kijken
naar de werkwijzen waarmee zij die kwalificatie binnen bereik van de leerlingen brengen
en we bezien de kritische succesfactoren van de programma’s.
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6 Deze bijdrage is

gebaseerd op een onder-

zoek van Ties Pauwels naar

programma’s die voor-

bereiden op een start-

kwalificatie. Het onderzoek

is uitgevoerd in 2002.

7 In deze cijfers zijn de

uitkomsten van de RMC-

analyse van 2002 nog niet

verdisconteerd. Uit deze

cijfers blijkt een forse

toename van het aantal

voortijdige schoolverlaters

in het schooljaar 2001-

2002 ten opzichte van het

schooljaar 2000-2001: een

stijging van 3,7 naar 5,5

procent van het totaal

aantal ingeschreven

leerlingen. Deze stijging

wordt toegeschreven aan

de verbeterde registratie-

procedures (Van Tilborg en

Van Es, 2003).
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Het probleem

In Nederland wordt niveau 2 van de Nederlandse kwalificatiestructuur beroepsonderwijs
(KSB) als ondergrens gedefinieerd voor een kansrijke start op de arbeidsmarkt. Dat
betekent dat personen met de volgende opleidingen niet in het bezit zijn van een
startkwalificatie: afgerond basisonderwijs, afgerond vmbo, afgeronde assistentberoeps-
opleiding (niveau 1 mbo) en niet afgerond havo/vwo.
Volgens onderzoek van het SCO-Kohnstamm Instituut (Polder en Houtkoop, 2003) is
schooluitval de belangrijkste oorzaak van het niet behalen van een startkwalificatie. Op
jaarbasis gaat het om circa 15 procent van de vo- en mbo-populatie die zonder
startkwalificatie het onderwijs verlaat (cijfers 2001), waarbij slechts een deel van deze
populatie (rond 5 procent) wordt opgevangen in het RMC-beleid (regionale meld- en
coördinatiefunctie). Hoewel de opvang in RMC-kaders steeds meer sluitend wordt en het
aantal herplaatsingen groeit, wordt in het schooljaar 2001 toch niet meer dan ongeveer de
helft van de schoolverlaters herplaatst in een – aangepast – onderwijsprogramma. Zo
betreedt op jaarbasis toch een behoorlijke stroom laaggekwalificeerden de arbeidsmarkt
(Polder en Houtkoop, 2003, pagina 8-15).

Net als in andere (OESO-)landen geldt ook in Nederland dat personen met ten minste
hoger secundair onderwijs beduidend vaker werk hebben dan personen onder dit niveau.
En hoewel Nederland wat betreft het aantal werkenden zonder startkwalificatie gunstig
afsteekt, zijn met name voor het individu inspanningen om een diploma op het niveau van
een startkwalificatie te behalen relevant. Het bezit van een startkwalificatie, zo blijkt uit
cijfers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, genereert voor het
individu goede opbrengsten in termen van kansen op werk, kansen op een vast dienst-
verband, op het vervolgen van de opleiding, op een beroep op (passend) niveau en op een
baan in een op de opleiding aansluitend of verwant beroep (Van der Velden, e.a., 2003).

Een range van initiatieven

Zoals eerder is aangegeven, bieden met name ROC’s programma’s aan die voorbereiden
op een startkwalificatie. In de praktijk blijkt het om een range van speciale programma’s te
gaan die naast de reguliere opleidingen worden verzorgd en voor verschillende doel-
groepen in het leven zijn geroepen. Er zijn programma’s die focussen op het voorkomen
van uitval uit de reguliere opleidingen, programma’s voor het opvangen van recent
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uitgevallen onderwijsdeelnemers en er is aanbod bedoeld voor volwassenen; doorgaans
onderverdeeld in programma’s voor werkenden en voor werkzoekenden.

Bij programma’s gericht op het voorkomen van uitval kunnen we denken aan – samen met
het vmbo opgezette – leerwerktrajecten, bedoeld voor het verbeteren van de toeleiding
naar opleidingen op niveau 2. Vaak is de formule dat leerlingen een deel van de week naar
school gaan en een ander deel stagelopen in een bedrijf. Ook zijn er programma’s voor
leerlingen die er niet in slagen direct door te stromen naar niveau 2 en waarvan de
overgang van het vmbo naar het mbo een verhoogde kans op uitval met zich meebrengt.
Als deze leerlingen na het vierde leerjaar vmbo doorstromen naar niveau 1-opleidingen
die door hun ‘oude’ vmbo- school uitgevoerd worden, is – zo is de redenering – de kans
op uitval kleiner en de kans op doorstroom naar niveau 2 groter.
Daarnaast kennen nagenoeg alle ROC’s speciale trajecten voor risicojongeren, die men
een verhoogde kans op uitval toedicht. Ze komen vaak in zogenaamde voortrajecten
terecht, waar na een uitgebreide intake of assessmentprocedure gedurende een bepaalde
periode (vaak meerdere maanden) een intensieve persoonlijke begeleiding centraal staat
(opstellen persoonlijke ontwikkelingsplannen, uitgebreide (her)oriëntatie op
beroepsmogelijkheden, uitgebreide opleidingenoriëntatie). Ook wordt in kleine groepjes
gewerkt.
Trajecten voor volwassenen krijgen eveneens vaak de vorm van aangepaste school-
programma’s. Zij komen op velerlei manieren het ROC binnen: via reïntegratiebedrijven en
uitkeringsinstanties, via hun bedrijf of op eigen initiatief. Kenmerkend voor de trajecten is
vooral de referentie aan de vaak heel verschillende achtergronden en ervaringen van de
deelnemers, waarbij de opleiding complementair is aan de kwalificaties die via erkennen
van verworven competenties (EVC) in beeld zijn gebracht. Aan deelname aan EVC-
procedures worden overigens soms door kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
(Kbb’s) specifieke eisen gesteld; niet iedereen wordt automatisch toegelaten tot de
procedure. Het gaat met name om de mate van werkervaring in de sector. Verschillende
Kbb’s eisen minimaal twee of drie jaar – één zelfs vijf jaar – werkervaring.
Een andere route naar een startkwalificatie voor een volwassene is deelname aan een
geïntegreerd traject educatie-beroepsonderwijs. Deelnemers, vaak allochtonen,
nieuwkomers of werkzoekenden, volgen dan een beroepsopleiding op niveau 1 of 2 en
krijgen extra ondersteuning in Nederlands of andere onderwerpen. Veelal komen deze
deelnemers binnen via een educatietraject, maar wordt geprobeerd snel de link te leggen
naar een beroepsopleiding.
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Ervaringen in trajecten voor risicojongeren

In trajecten voor risicojongeren is veelal sprake van een intensieve samenwerking met
gemeente, RMC, jeugdzorg, en veelal ook het vmbo. Vaak worden jongeren doorverwezen
en is er geen sprake van actieve werving door het ROC. Een kleine groepsgrootte, zeer
intensieve leerlingbegeleiding, duidelijke afspraken met de leerlingen zijn kenmerkend voor
deze trajecten. Ook is het typerend om prestatiedoelen te stellen. De relatie met de
beroepspraktijk is eveneens belangrijk: alle trajecten kennen een hoog praktijkgehalte, veel
aandacht voor beroepskeuze, een duidelijke beroepskeuzebegeleiding en een op de
doelgroep toegesneden didactiek (geen of nauwelijks frontaal onderwijs, maar probleem-
gestuurd onderwijs [PGO], projectonderwijs of werkvormen uit het interactieve
leergroepensysteem [ILS]). Bij de Pasvorm van het ROC Rijn IJssel (voorheen Rijn IJssel
College), waar leerlingen werken in praktijkcentra, wordt dit als volgt onder woorden
gebracht: “We spelen geen spel, maar het is echt. Leerlingen zijn een deel van de keten, dit
motiveert hen enorm”. Leerlingen moeten zelf oplossingen bedenken bij de problemen
waarmee zij worden geconfronteerd. Dat moeten zij in hun toekomstige beroepspraktijk
ook. Leren is een actief, ontdekkend en constructief proces. Leerlingen bedenken zelf
regels, oplossingsmethoden, begrippen en strategieën. Gedurende de opleiding leren de
leerlingen hun eigen leerproces goed in kaart te brengen: ze moeten aangeven wat ze
hebben geleerd, wat goed ging en wat niet en wat ze anders zouden doen. Ze leren
zelfstandig te werken en elkaar te helpen. Uitgangspunt bij de Rotonde (Nijmegen) is
bijvoorbeeld het werken met gevarieerde, complexe, praktijkgestuurde, open opdrachten
waarbij de leerling het proces zelf stuurt en zelf het product vorm geeft. Dergelijke
prestaties bieden goede mogelijkheden voor differentiatie naar tempo, interesse, niveau en
leerstijl en zijn dus bij uitstek geschikt voor maatwerktrajecten.

Voor de financiering van dit aanbod maken nogal wat ROC’s gebruik van additionele
middelen (Europese subsidie [ESF/Equal], gemeentelijke subsidie). Een structurele
financiering lijkt te ontbreken. Bovendien is er in sommige regio’s sprake van wachtlijsten,
omdat er onvoldoende financiële middelen zijn om alle kandidaten gelijktijdig te kunnen
opvangen.
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Ervaringen met geïntegreerde trajecten educatie-
beroepsonderwijs

Programma’s van ROC’s die zich richten op het toeleiden van educatiedeelnemers naar
het beroepsonderwijs richten zich vaak specifiek op allochtonen. In enkele gevallen betreft
het eveneens trajecten die zich ook op autochtonen richten. Voorbeelden zijn het project
EBO van ROC Leiden en een traject voor anderstaligen van ROC Da Vinci. Beide zijn
geïntegreerde trajecten die de stap van educatie naar een startkwalificatie overbruggen in
verschillende sectoren. In beide programma’s wordt overigens het aantal opleidingen 
– vanwege de behoefte eraan en het succes – steeds verder uitgebreid. Er is sprake van
maatwerktrajecten, aangezien de inhoud van het programma wordt toegesneden op de
competenties van individuele deelnemers: aansluiten bij de resultaten van de deelnemer,
eerder of later instromen in de BOL- of BBL-versies van de mbo-opleiding, aanpassen van
het vakkenpakket, evenals het aandeel NT2. De begeleiding van de deelnemers is zeer
intensief en de praktijk is uitgangspunt; de theorie volgt de praktijk.
Volgens betrokkenen loopt de ontwikkeling van deze trajecten soms moeizaam, omdat het
niet altijd lukt om het maatwerkgehalte in een ontwikkelingsslag optimaal te krijgen. De
visies op maatwerk bij docenten uit beide werelden (educatie en beroepsopleidingen)
kunnen nogal verschillen. Volgens educatiedocenten moeten deelnemers zich nog al eens
schikken naar de beroepsopleiding, in plaats van dat de opleiding zich schikt naar de
deelnemer.
Onzekerheid wat betreft de financiering is dan niet erg bevorderlijk voor de verdere
ontwikkeling. Ook bij dit aanbod blijkt de bekostiging een discussiepunt te zijn, zowel wat
betreft de exploitatie (kosten voor de intensieve begeleiding) als de omvang.

Voorbeelden van programma’s voor werklozen en werkenden

In deze programma’s wordt eveneens geprobeerd, door een intensieve persoonlijke
begeleiding en het beperken van de groepsgrootte, deelnemers bij de opleiding betrokken
te houden en uitval te voorkomen. Deelnemers kunnen kiezen uit een gevarieerd
lesaanbod, waarbij sprake is van (veelal) gemoduleerd onderwijs en veel ruimte voor
zelfstandig werken in het eigen tempo. En ook hier is de beroepspraktijk uitgangspunt bij
de inrichting van het onderwijs.
Dat zien we ook bij programma’s die door Kbb’s zijn ontwikkeld, zoals Weerwerk van
Innovam (het Kbb van de motorvoertuigensector). Het programma richt zich op een
brede doelgroep: werkloze jongeren (vaak met justitiële problemen), werkenden,
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voortijdige schoolverlaters en herintreders. Jaarlijks worden tussen de 300 en 400
deelnemers bereikt, waarvan circa eenderde uitvalt; veelal tijdens de intake, omdat ze toch
niet gemotiveerd zijn voor de opleiding. Een groot deel van de week zijn de deelnemers in
het bedrijf. De relatie met de beroepspraktijk is dominant; het theoriegedeelte van de
opleiding wordt in de vorm van PGO en projectonderwijs gegeven. Iedere deelnemer
heeft een persoonlijke coach, die het gehele traject meeloopt, nauw contact onderhoudt
met de bedrijven en eens per twee à drie weken met de deelnemer een voortgangs-
gesprek houdt.
Daarnaast is een selectieprocedure voor docenten ontwikkeld om er zeker van te zijn dat
de betrokken docenten deze moeilijke doelgroep op een professionele wijze kunnen
begeleiden en coachen. Bovendien is een aangepaste bijscholing ontwikkeld voor
docenten, speciaal gericht op het werken met deze doelgroepen: de veelzijdige
problematiek van de deelnemers is vaak gelieerd aan (lichte) criminaliteit, agressiviteit op
de werkplek en het ontbreken van sociale vaardigheden om zich te voegen in de
(school)cultuur.
En ook hier vormen de financiën een knelpunt: het ontwikkelen van adequaat lesmateriaal
is duur, hetzelfde geldt voor de intensieve begeleiding. Er wordt daarom constant gezocht
naar additionele subsidies. Het project wordt op dit moment (mede)gefinancierd vanuit
O&O-fondsen en ESF. Bovendien levert ook de gemeentelijke overheid aanvullende
subsidie, maar een structurele basis ontbreekt.

Interessant is dat programma’s met een wat andere insteek zich buiten de ROC’s lijken te
ontwikkelen. Zo heeft de gemeente Haarlem de RMC-functie uitbesteed aan het regionaal
bureau onderwijs (RBO), dat een aantal programma’s heeft ontwikkeld om mensen alsnog
aan een startkwalificatie te helpen.
Eén daarvan wordt uitgevoerd met een bouwbedrijf. Het is gericht op jongere werklozen
die staan ingeschreven bij het CWI. Het heeft als doel hun kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten. Het bedrijf biedt jongeren de mogelijkheid om werkervaring op te doen in de
bouw. Het gehele jaar door kunnen zij zich aanmelden en geplaatst worden. Bij de intake
wordt vooral gekeken naar interesse en motivatie. Samen met de jongere wordt een plan
van aanpak gemaakt om een leerroute op te zetten voor een individueel scholingstraject,
geënt op zijn mogelijkheden en vaardigheden. Het programma kent individuele en
collectieve onderdelen. In groepsverband leren ze onder meer werktekeningen lezen,
metselen, houtbewerking en natte bouwwerkzaamheden. De instroom is geheel flexibel: op
elk willekeurig moment kunnen ze starten.
Naast het werk wordt de gelegenheid geboden om een (BBL-)opleiding te volgen die past
bij de deelnemer. Bijvoorbeeld: een timmeropleiding of een opleiding in de natte bouw,
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gericht op tegel-, stucadoor- en metselwerkzaamheden. Bovendien wordt de deelnemer in
de gelegenheid gesteld om trainingen te volgen die de kans op het vinden en behouden
van werk verhogen (sollicitatietraining, sociale vaardigheden, communicatie op de
werkvloer, omgaan met agressie). De begeleiding van de deelnemers is zeer intensief, maar
ook zeer strikt. Zo schrikt men niet terug van ‘bedlichtersacties’: als een deelnemer niet
komt opdagen, wordt deze direct gebeld met de vraag wat er aan de hand is. Als er tijdens
de leerroute problemen naar voren komen op het gebied van de thuissituatie, scholing,
alcohol en/of drugs en dergelijke wordt in samenwerking met een hulpverlener een plan
gemaakt om een oplossing te zoeken.
Een ander voorbeeld van een programma van dit RBO is een chauffeursopleiding. De
opleiding is gericht op allochtone werklozen van 18 tot 36 jaar met een redelijke kennis
van de Nederlandse taal en rijbewijs B. Zij stelt zich ten doel om het groot rijbewijs (C)
te laten behalen, alsook het CVV-B diploma en het ADR-certificaat.Wat het project
bijzonder maakt, is dat het uitsluitend is gericht op allochtonen én dat er sprake is van
een zeer intensieve (één-op-één) begeleiding van de deelnemers. De deelnemers worden
geselecteerd op vooropleidingseisen, maar vooral op motivatie. De selectie geschiedt in
nauwe samenwerking met de aanstaande werkgevers. Ook dit traject kent een sterke
praktijkinslag. Zo worden transportbedrijven bezocht en stages gevolgd.
De financiële problemen bij de organisatie van deze programma’s zijn vergelijkbaar met
die van de door ROC’s aangeboden trajecten: vooral door de intensieve begeleiding zijn
de programma’s duur, terwijl de financiering onzeker is. Zo dreigde op het moment van
onderzoek de gemeente de subsidie stop te zetten van de hier gepresenteerde trajecten.

Conclusies

Uit de verkenning blijkt dat ROC’s, naast reguliere programma’s die voorbereiden op een
startkwalificatie, een aantal speciale programma’s aanbieden voor specifieke doelgroepen.
Deze worden veelal ontwikkeld en uitgevoerd op basis van een projectgebonden
financiering. Dit leidt tot een wat paradoxale situatie. Laten we voorop stellen dat de
doelgroep van deze speciale programma’s niet de meest gemakkelijke is; voor een deel zijn
het (risico)jongeren, vaak met een verleden waarin drugs of alcohol een rol speelden, of
die in aanraking zijn gekomen met justitie. Een ander deel wordt gevormd door
werkenden en werkzoekenden met onderwijsachterstanden en weinig vertrouwen in eigen
kunnen. De deelnemersproblematiek is er debet aan dat de begeleiding in de projecten
veel intensiever is dan in reguliere trajecten. Ook door het intensieve contact met de
omgeving (bedrijven, gemeenten, bedrijven, justitie, jeugdzorg, RMC, CWI) zijn de

47

EEN LEVEN LANG LEREN: DE LEERVRAAG CENTRAAL?



programma’s arbeidsintensief. Daarnaast zijn de ontwikkelkosten hoog door de extra
scholing van docenten en mentoren/begeleiders om deze moeilijke doelgroep te
begeleiden. Voor de financiering wordt echter gebruik gemaakt van additionele subsidies
die de continuïteit van de programma’s sterk onder druk zet.
Qua aanpak lijken de programma’s van de ROC’s de voorhoede te vormen van een aanpak
die ook in reguliere trajecten wordt bepleit: rekening houden met verschillen in achter-
grond, behoeftes en wensen van de deelnemers, mogelijkheden bieden voor differentiatie
naar tempo, interesse, niveau en/of leerstijl, ruime aandacht voor beroepskeuze, een
didactische aanpak die deelnemers uitdaagt zelf oplossingen en strategieën te bedenken en
een sterke relatie met de beroepspraktijk, waarbij de praktijk voorop staat en de theorie
de praktijk volgt.
Deze positie maakt de programma’s tot de voorhoede van het geïnnoveerde aanbod van
ROC’s. Dat blijkt ook uit het feit dat de ontwikkeling van dergelijke programma’s vaak
nogal moeizaam en in kleine stapjes verloopt; betrokkenen geven aan dat het beoogde
maatwerkniveau vaak pas na meerdere ontwikkelings- en bijstellingsrondes wordt bereikt.
Deze voorhoedepositie in het geheel van het opleidingenaanbod lijkt overigens niet in de
berekening van de ontwikkelingskosten verdisconteerd te worden. Deze programma-
omgeving heeft echter ook nadelen. Voor de – niet reguliere doelgroepen – worden
programma’s ontwikkeld waarin accenten zijn verschoven in vergelijking tot de
traditionele programma’s, maar van experimenten met een volstrekt andere aanpak lijkt
geen sprake. Voor innovatieve werkwijzen moeten we buiten de ROC’s zijn, zoals de
voorbeelden uit Haarlem lieten zien. Ook van uitbreiding van de mogelijkheid om via
gerichte werkervaring iemand voor te bereiden op het behalen van nieuwe
(deel)kwalificaties in een EVC-procedure, lijkt nog weinig gebruik te worden gemaakt.

Een derde conclusie is dat vooral ROC’s een spanning ervaren tussen het belang van het
behalen van een diploma op niveau 2 (startkwalificatie) en het belang van het verwerven
van een baan. Respondenten geven aan dat ze voor een aantal personen niet het behalen
van een startkwalificatie als trajectdoel aanhouden, maar in plaats daarvan de toeleiding
naar een voor de deelnemer passende arbeidsplaats. Meerdere betrokkenen merken op
dat het streven naar minimaal een startkwalificatie voor iedereen weliswaar een nobel,
maar tegelijkertijd ook een onhaalbaar streven is: het niveau van sommige deelnemers is
zo laag, of hun problemen zo groot, dat dit niveau nooit gehaald kan worden in de context
van het aanbod. Mogelijk wreekt zich hier de door Nieuwenhuis en Voncken gesignaleerde
aanname in het Nederlandse onderwijsbeleid dat er een relatie bestaat tussen kwaliteits-
verbetering van het aanbod en deelname aan programma’s (Nieuwenhuis en Voncken,
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1997). Onderwijsinstellingen hebben geen antwoord op situaties waarin deelnemers zich
niet aangesproken voelen door programma’s die speciaal voor hen zijn ontwikkeld8.

Kortom, het antwoord op de vragen aan het begin van deze bijdrage is niet onverdeeld
positief. Het lukt nog steeds niet om in kwaliteit en kwantiteit voldoende maatregelen te
ontwikkelen waarmee voortijdige uitval wordt tegengegaan. Ook al houden we er rekening
mee dat het niet voor iedereen is weggelegd om het startkwalificatieniveau te bereiken,
geven de cijfers van Polder en Houtkoop de indruk dat er, op het niveau van de start-
kwalificatie, nog het nodige verborgen talent te ontwikkelen valt. Ook de vraag of het lukt
om aansprekende programma’s te ontwikkelen voor personen die in hun functioneren ver
afstaan van een startkwalificatie is niet onverdeeld positief te beantwoorden.
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4 De behandeling van leren in
belastingsystemen

Sonja Jansen, CINOP

IN OKTOBER 2003 ORGANISEERDE DE OECD IN BONN HET CONGRES ‘COFINANCING OF

LIFELONG LEARNING’. TER VOORBEREIDING VAN ÉÉN VAN DE WORKSHOPS HEEFT CINOP

EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK GEDAAN NAAR DE BELASTINGUITGAVEN EN BEHANDELING

VAN POSTINITIEEL LEREN IN BELASTINGSYSTEMEN IN FINLAND, OOSTENRIJK EN

NEDERLAND. KERN VAN HET ONDERZOEK WAS EEN INVENTARISATIE VAN BELASTING-

MAATREGELEN, DIE BEOGEN VOLWASSENEN TE STIMULEREN OM IN LEREN TE INVESTEREN,

EN VAN HET EFFECT VAN DEZE MAATREGELEN. DEZE BIJDRAGE BEHANDELT DE

BEVINDINGEN EN GAAT SPECIFIEK IN OP DE NEDERLANDSE BELASTINGUITGAVEN.

Berekening van de indirecte overheidsuitgaven voor leren

Een manier om het effect van belastingmaatregelen te analyseren (naast analyse van
gedragsveranderingen van organisaties en individuen) is nagaan in hoeverre gebruik
gemaakt wordt van belastingmaatregelen. In dit geval gaat het om maatregelen bedoeld om
leren te stimuleren. Stimuleringsregelingen leiden tot verlaagde belastinginkomsten voor
de staat. De lagere belastingopbrengsten worden in de jaarlijkse miljoenennota als
belastinguitgaven opgenomen. Belastinguitgaven kunnen daarom als indirecte overheids-
uitgaven voor leren beschouwd worden.

Het Nederlandse belastingsysteem kent twee aangrijpingspunten om het leren van
volwassenen te stimuleren:
• Kostenreductie van leren voor bedrijven en organisaties via de vennootschapsbelasting

en de loonbelasting.
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• Kostenreductie van leren voor individuen in de vorm van aftrekbare studiekosten via
de inkomensbelasting.

Concreet waren er in 2003 vier verschillende belastingmaatregelen van kracht, gericht op
het stimuleren van postinitieel leren (zie tabel 4.1).
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Belastingmaatregel

Essentie van de
maatregel

Aanvullende bepaling/
toelichting

Belastinguitgaven als
indirecte overheids-
uitgaven (raming)

Afdrachtvermindering onderwijs (WVA-onderwijs)

Van toepassing voor
• leerlingen die de beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg volgen (vroeger: het

leerlingwezen),
• bepaalde studenten in het hoger beroepsonderwijs met wie een leerwerkovereenkomst is gesloten en
• bepaalde categorieën assistenten en onderzoekers in opleiding.

De afdrachtvermindering bedraagt € 2.485 per kalenderjaar.

Hierbij geldt de voorwaarde dat het loon niet meer bedraagt dan het toetsloon (€ 20.533 in 2003,130%
Wettelijk minimumloon) voor dat tijdvak. Dit geldt onder andere niet voor werknemers van 25 jaar en
ouder.

Per 2002 is de regeling uitgebreid naar werknemers van 23 jaar en ouder zonder startkwalificatie
(WVA-starters). Hiervoor geldt eveneens het toetsloon. De vermindering bedraagt € 1.583. De kosten van
deze uitbreiding werden bij invoering geraamd op circa € 45 miljoen structureel na 3 jaar. In 2004 zal de
WVA-starters worden uitgebreid naar werknemers onder de 23 jaar.

2002: € 231 miljoen
2003: € 215 miljoen
2004: € 236 miljoen

De feitelijke realisatie in 2002 bedroeg € 198 miljoen.

…
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Belastingmaatregel

Essentie van de
maatregel

Aanvullende bepaling/
toelichting

Belastinguitgaven als
indirecte overheids-
uitgaven (raming)

Afdrachtvermindering scholingskosten non-profitsector

De afdrachtvermindering bedraagt in beginsel 12% van de scholingskosten.

Als de totale scholingskosten lager zijn dan € 129.000 geldt voor de eerste € 31.000 een vermindering van
19% in plaats van 12%.

De afdrachtvermindering bedraagt per werkgever maximaal € 794.115 per kalenderjaar.

De maatregel geldt voor werkgevers die niet onderworpen zijn aan de IB of de Vpb en die kosten van
scholing hebben gemaakt voor bij hen werkzame personen. Deze regeling is een aanvulling op, en
vergelijkbaar met de scholingsaftrek voor de profitsector.

De afdrachtvermindering (werd tot 2003) verhoogd met 14% van de scholingskosten die betrekking hebben
op personen van 40 jaar of ouder en verhoogd met 7% voor scholing die is gericht op het op een
startkwalificatieniveau brengen van personen die dat niveau missen.

Met het Belastingplan 2004 is de afdrachtvermindering scholing afgeschaft.

2002: € 98 miljoen
2003: € 74 miljoen

De feitelijke realisatie in 2002 bedroeg € 80 miljoen.

De regeling bestaat met ingang van 2004 niet meer.

…
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Belastingmaatregel

Essentie van de
maatregel

Aanvullende bepaling/
toelichting

Belastinguitgaven als
indirecte overheids-
uitgaven (raming)

Scholingsaftrek (ondernemingen)

Extra aftrek op de fiscale winst van 20% voor kosten en lasten van scholing (waaronder een percentage van
de afdrachten aan branchegerelateerde scholingsfondsen).

De scholingsaftrek bedraagt maximaal € 2.390.000.

Gericht op kleinere bedrijven: extra aftrek van 40% van de eerste € 30 000 aan gemaakte kosten en lasten
van scholing, mits de kosten en lasten in totaal niet meer bedragen dan € 124.000.

De scholingsaftrek wordt tevens verhoogd met 20% van de kosten en lasten die betrekking hebben op bij
ministeriële regeling aangewezen vormen van scholing die zijn gericht op het op startkwalificatieniveau
brengen van in de onderneming werkzame personen.

Het tegemoetkomingspercentage werd tot 2003 verhoogd tot 40%, indien de kosten van scholing betrekking
hebben op in de onderneming werkzame personen van 40 jaar en ouder.

Met het Belastingplan 2004 is de afdrachtvermindering scholing afgeschaft.

2002: € 280 miljoen
2003: € 200 miljoen

De feitelijke realisatie in 2002 bedroeg € 280 miljoen.

De regeling bestaat met ingang van 2004 niet meer.

Belastingmaatregel

Essentie van de
maatregel

Aanvullende bepaling/
toelichting

Belastinguitgaven als
indirecte overheids-
uitgaven (raming)

Aftrek voor scholingsuitgaven (voor particulieren)

Aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost tussen € 500 met een maximum van € 15.000.

Van toepassing indien uitgaven ter zake van de opleiding of studie voor een beroep aftrekbaar zijn als
persoonsgebonden aftrekpost voor zover het gezamenlijke bedrag hoger is dan € 500 met een maximum
van € 15.000.

2002: € 87 miljoen
2003: € 90 miljoen
2004: € 92 miljoen

De feitelijke realisatie in 2002 bedroeg € 87 miljoen.

Tabel 4.1: Belastingmaatregelen gericht op het stimuleren van postinitieel leren (ministerie van Financiën, 2004)



Behalve de genoemde indirecte overheidsuitgaven voor leren, kunnen ook de verlaagde of
nultarieven voor BTW als indirecte overheidsuitgaven voor leren beschouwd worden.
Denk aan het gereduceerde BTW-tarief voor (studie)boeken en cursusgelden voor
erkende opleidingen. Daarnaast bestaat er naast de spaarloonregeling een belasting-
maatregel, in de vorm van uitgestelde belastingbetaling, voor het sparen voor sabbats-
verlof. Beide regelingen, de spaarloonregeling en het sparen voor sabbatsverlof, mogen ook
gebruikt worden voor het financieren, in geld en tijd, van leeractiviteiten. Voor al deze
maatregelen, van BTW tot sabbatical, geldt echter dat ze ook voor andere doeleinden
gebruikt worden, waardoor het isoleren van de scholingsuitgaven onmogelijk is. De mate
waarin – via deze regelingen – de overheid leren stimuleert, is dus niet te achterhalen.

Evaluatie van regelingen

Om maar met de deur in huis te vallen: de belastingregelingen zijn nauwelijks op hun
effectiviteit en impact geëvalueerd. Hoewel ze door de overheid zijn ontworpen en
ingevoerd om leren te stimuleren, is weinig bekend over hun effecten op investeren in
leren door particulieren en in bedrijven.

Tabel 4.2: Overzicht evaluaties belastingmaatregelen postinitiële scholing

Leuven en Oosterbeek (2002) zijn kritisch in hun evaluatie van de scholingsaftrek: “De
maatregelen stimuleren niet de vraag en deelname aan scholing, maar belonen degenen die
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Belastingmaatregel

Afdrachtvermindering onderwijs

Afdrachtvermindering scholingskosten non-
profitsector

Scholingsaftrek (ondernemingen)

Aftrek voor scholingsuitgaven (particulieren)

Evaluatie

Geëvalueerd, maar onderzoeksuitkomst wordt
niet bij beleidsevaluaties betrokken.

Niet geëvalueerd.

Evaluatie Scholing van werkenden, in opdracht van
het ministerie van EZ uitgevoerd door SCHOLAR
en SEOR. (Leuven en Oosterbeek, 2001;
Gelderblom, 2001).

Niet geëvalueerd.



toch, ook zonder belastingmaatregel, deel zouden nemen aan scholing”. Het ministerie van
OCW volgt de onderzoekers in hun conclusie als het refereert aan het ‘gift-karakter’ van
deze regelingen. Het is dan ook weinig verrassend dat de scholingsaftrek, alsook de
afdrachtvermindering scholing non-profitsector zijn komen te vervallen. “De doelstelling
van deze regelingen wordt niet bereikt. Bij de afweging van bedrijven om aan scholing te
doen, speelt de financiële stimulans van deze regelingen namelijk geen rol”, aldus het
persbericht van het ministerie van Financiën (PERS-2003-220).

Ook andere evaluaties zijn niet positief. In een eerdere studie (2001) naar de impact van
extra scholingsaftrek voor werknemers boven de 40 jaar hebben Leuven en Oosterbeek
aangetoond dat deze per saldo een negatief effect had: werknemers vlak onder de 40-
grens werden voor scholing door werkgevers gepasseerd ten behoeve van 40-plussers.
Daarnaast vond uitstel van scholing plaats. Deze reacties op de belastingmaatregel
compenseerden niet het beoogde voordeel: uiteindelijk bleek er minder geschoold te
worden dan vóór het instellen van de regeling.

In internationaal perspectief lijken de meeste belastingmaatregelen die beogen investeren
in leren te stimuleren op bedrijven gericht te zijn (Jansen, 2003 en OECD, 2003). Ook in
evaluaties van deze maatregelen is – als er al evaluatie uitgevoerd is – geen bewijs te
vinden voor het stimuleren van vraagarticulatie naar scholing via specifieke gerichte
belastingmaatregelen. De enige indicatie komt uit IJsland, waar de vennootschapsbelasting
van 30 naar 18 procent is verlaagd in 2002. Als reactie hierop zijn bedrijven meer gaan
investeren, ook in scholing volgens de IJslandse minister van Onderwijs (uitspraak gedaan
op een OECD-conferentie oktober 2003 ‘Cofinancing of Lifelong Learning’).

Het belastinginstrument in relatie tot alternatieve
stimuleringsmaatregelen

In Nederland is de overheid, in navolging van de Scandinavische landen op zoek naar
alternatieven voor belastingfaciliteiten. Met de beslissing van de ministeries van OCW en
Financiën om de scholingsaftrek af te schaffen, is duidelijk dat de overheid weinig effect
verwacht van het belastinginstrument op scholingsparticipatie via bedrijven. De maatregel
blijft voor particulieren bestaan, maar valt in de categorie van aftrekbare bijzondere
kosten, zoals bijzondere ziektekosten.
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De overheid lijkt andere keuzen voor stimuleringsmaatregelen te nemen. Zowel op
landelijk als op nationaal niveau zijn er diverse subsidieregelingen beschikbaar, die door
organisaties voor scholingsdoeleinden gebruikt kunnen worden. Het voordeel van
subsidieregelingen is dat de uitgaven beter begroot kunnen worden door de overheid.
Vooraf kan het totale subsidiebedrag bepaald worden, terwijl belastinguitgaven pas
achteraf vastgesteld kunnen worden. Of subsidieregelingen beter werken dan belasting-
maatregelen is echter nog maar de vraag. Bij Senter, het subsidiebureau van het ministerie
van Economische Zaken, bestaat de indruk dat organisaties vooral van subsidies gebruik
maken voor projecten die ze toch al wilden opzetten. Bovendien vormen subsidie-
regelingen vaak een drempel: de bureaucratische last om aan alle voorwaarden en
verantwoordingen te kunnen voldoen, weegt in de beleving van de organisaties niet op
tegen de voordelen van extra budget volgens medewerkers van Senter.

Voor particulieren verlopen subsidies en tegemoetkomingen in de studiekosten via
gemeentelijke uitkeringsdiensten (bijvoorbeeld via het CWI in het kader van reïntegratie-
trajecten) of via de werkgever. Voor relatief dure scholingstrajecten wordt vaak tussen
werknemer en werkgever een terugbetalingsregeling overeengekomen, wanneer de
werknemer binnen een bepaalde tijd het bedrijf verlaat.

Het experiment met de individuele leerrekening (ILR) toont aan dat nieuwe constructies
succesvol kunnen zijn (Doets e.a., 2002; Geertsma, e.a., 2004).Toch kan de vraag gesteld
worden of het de extra financieringsmogelijkheden zijn, die hebben geleid tot toename van
scholing. Niet uit te sluiten is dat andere kenmerken van de ILR een even grote, zo niet
grotere rol hebben gespeeld: de extra aandacht voor scholing en de begeleiding (zie ook
hoofdstuk 8, Groenenberg).
De ILR is een spaarvorm. Ook in CAO’s kan in zogenaamde cafetariasystemen
overeengekomen worden dat een werknemer spaart voor extra vrije tijd, maar ook voor
zijn scholing. Het is onbekend in hoeverre deze spaarvormen voor scholingsdoeleinden
gebruik worden.

De door het kabinet Balkenende II gelanceerde Levensloopregeling is een andere
spaarvorm. De regeling voorziet in de mogelijkheid voor werknemers om tijd en geld te
sparen voor het financieren van verlof, bijvoorbeeld zorgverlof, ouderschapsverlof,
loopbaanonderbreking, educatief verlof en deeltijdpensioen. De uitvoering van deze
regeling wordt tot uiterlijk 1 januari 2006 uitgesteld om de sociale partners de
gelegenheid te bieden om nieuw beleid met betrekking tot vervroegd uittreden te
formuleren en ook onder te brengen in deze regeling. Betwijfeld kan worden of de

57

EEN LEVEN LANG LEREN: DE LEERVRAAG CENTRAAL?



Levensloopregeling op grote schaal voor scholingsdoeleinden benut zal worden, of dat de
regeling deelname aan scholing stimuleert.Toepassingen in de vorm van ouderschaps- of
zorgverlof kunnen noodzakelijk zijn, wanneer een alternatieve oplossing (op korte termijn)
voor het individu ontbreekt. De Levensloopregeling is daarmee geschikt om op
persoonlijke calamiteiten te reageren, maar daarmee dreigen bestedingsdoelen die een
investering voor de langere termijn beogen, zoals scholing, op de achtergrond te raken.

Impliciete aannames achter de belastingmaatregelen

Wanneer de belastingmaatregelen nader bekeken worden, kunnen een viertal impliciete
aannames over scholing en leren en de motivatie daartoe geïdentificeerd worden:
1 externe financiële incentives beïnvloeden de scholingsdeelname van particulieren en

bedrijven;
2 scholing staat in het teken van het verwerven of vergroten van het inkomen en is een

hieraan gekoppelde kostenpost/investering;
3 ook incentives die achteraf gegeven worden, hebben effect: particulieren en bedrijven

zijn bereid de kosten vooraf zelf te dragen vooruitlopend op compensatie via de
belasting;

4 scholing vindt plaats in formeel georganiseerd verband en de ontvanger (of een derde)
betaalt de rekening van de scholingsaanbieder.

Bij deze aannames kunnen echter kanttekeningen geplaatst worden.

TERUGVERDIENEFFECTEN VERSUS BELASTINGVOORDEEL

Bedrijven geven in tijden van recessie prioriteit aan kostenverlaging op korte termijn.
‘Niet-scholen’ is dan wellicht eerder een optie dan gebruikmaken van de mogelijkheden
tot verlaagde vennootschapsbelasting. Op langere termijn is echter voor bedrijven de
‘return on investment-berekening’ veel interessanter. De hoogte van scholingskosten is
niet relevant als men ervan uitgaat dat de investering sowieso ‘met rente’ terugverdiend
zal worden. Uit onderzoek van Van Loo en De Grip (2003) blijkt dat de scholings-
deelname van het personeel meetbare effecten heeft op de bedrijfsprestaties, ook op
financieel gebied: “Met behulp van een panelbestand van Nederlandse bedrijven (met meer
dan tien werknemers) werden de opleidingsinspanningen gerelateerd aan de bedrijfs-
prestaties. Daarbij is geen rekening gehouden met de duur en de inhoud van de
verschillende opleidingen. De bedrijfsprestaties werden op drie verschillende manieren
gemeten: 1) de winst per medewerker, 2) de return on sales en 3) de gemiddelde
productiviteit per werknemer, gemeten door de gemiddelde verkopen per medewerker.
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Uit de analyses blijkt dat voor alle prestatiemaatstaven de bedrijfsprestaties duidelijk
samenhangen met de opleidingsinspanningen.Wanneer het gemiddeld aantal cursussen per
medewerker met één stijgt, neemt de gemiddelde winst per medewerker met rond de
12.500 euro toe, terwijl de productiviteit met ongeveer 57.000 euro stijgt. De return on
sales blijkt bij een dergelijke toename in cursusdeelname met rond de 0,37 procent toe te
nemen.” Het bedrijfsinterne ‘terugverdieneffect’ lijkt hiermee het relatief kleine belasting-
voordeel, bijvoorbeeld de 20 procent extra aftrek van de scholingskosten op de
vennootschapsbelasting, geheel te overschaduwen.

MOTIVATIE TOT LEREN

Uit motivatieonderzoek blijkt dat individuen niet alleen vanuit een perspectief van
inkomensverbetering participeren in scholing. Ongeveer 20 procent van de volwassen
bevolking nam bijvoorbeeld in 1999-2000 deel aan een cursus of opleiding die niet strikt
gericht was op het werk en ongeveer eenderde van de bevolking had plannen in die
richting. Het ging in volgorde van frequentie om hobby-, ICT-, taal- en kunst-, wetenschap-
en cultuurcursussen (Doets, 2001). Als naar de motivatie van leren van volwassenen wordt
gekeken, dan wordt opmerkelijk genoeg ‘persoonlijke ontwikkeling’ net zo vaak als motief
gegeven als ‘goed kunnen functioneren in werk en carrière’ (Doets en Neuvel, 2000).
De belastingmaatregel aftrek voor scholingsuitgaven beoogt leren te stimuleren teneinde een
hoger (of gelijkblijvend) inkomen te verwerven. Daarbij is de maatregel weinig interessant
voor personen met een laag inkomen, veelal laaggeschoolden. En een van de kenmerken
van laaggeschoolden is dat ze (ook) op latere leeftijd aanzienlijk minder deelnemen aan
training en scholing dan de hoger geschoolden. Met andere woorden: de belasting-
maatregel zou het verschil tussen laag- en hooggeschoolden zowel in opleidingsniveau als
in inkomen wel eens kunnen doen toenemen (Pommer e.a., 2003).

GELD ALS STIMULANS

De investeringsbereidheid van particulieren in scholing was, kijkend naar de betreffende
belastingmaatregel, in 2002 minimaal 87 miljoen euro. Dit cijfer refereert echter alleen aan
de aan werkgerelateerde cursussen. Daarmee is onbekend welke investering particulieren
in totaal doen aan scholing, als ook de overige cursussoorten worden meegerekend. Op
basis van een steekproef concludeerden Doets en Neuvel (2000) dat iets meer dan 20
procent van alle volwassenen jaarlijks minimaal een cursus volgt, waaronder ‘hobby-
cursussen’. Naast het ontbreken van gegevens over de totale investering in leren is
evenmin duidelijk of participatie werkelijk beïnvloed wordt door de incentive achteraf.
Wellicht had men sowieso geparticipeerd en is de belastingmaatregel, net als voor
bedrijven, meer een aardige bijkomstigheid dan een incentive. Op basis van de eerder
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genoemde steekproef (van ruim 1400 personen) bleek dat eenderde van de volwassenen
de prijs van de cursus als drempel voor deelname noemt. Maar of een belastingvoordeel
achteraf meer mensen over de streep kan trekken, is niet bekend.

INFORMEEL LEREN

Er zijn facturen nodig om voor belastingaftrek in aanmerking te komen. Maar ook zonder
facturen vindt leren plaats in informele en niet-formele leerprocessen. Deze leerprocessen
zijn voor macro-economische ontwikkelingen wellicht van groter belang dan de formele
leerprocessen (Onderwijsraad, 2003). Onstenk (2003) geeft een aantal indicaties van het
belang van leren op de werkplek: op de werkplek leert men van het zoeken naar manieren
om het werk met minder inspanning te verrichten, om ondanks tijdsdruk, storingen of
gebreken in grondstof of machines toch een goed product te releveren, om oplossingen te
vinden voor hardnekkige of onverwachte problemen. De feitelijke omvang van deze vaak
niet-georganiseerde leerprocessen is groot. Stimulering zal echter niet via belasting-
maatregelen plaats kunnen vinden, aangezien de kosten niet in facturen tot uitdrukking
komen. Op dit terrein hebben dit type maatregelen dus geen effect.

Conclusie

De aanname dat financiële, en in het bijzonder fiscale, incentives invloed uitoefenen op
vraagarticulatie van en participatie aan scholing, wordt niet door breed empirisch
onderzoek onderbouwd. Een steekproef onder diverse Europese landen leert dat
verschillende belastingfaciliteiten in het leven zijn geroepen om vraagarticulatie en
participatie te stimuleren. Dit is echter gebeurd zonder dat vooraf het gewenste effect
(niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief) is bepaald en zonder dat er systematische
monitoring plaatsvindt.

Al met al lijkt zowel de praktijk als het weinige onderzoek dat op dit terrein beschikbaar
is erop te wijzen dat belastingfaciliteiten weinig invloed hebben op vraagarticulatie en
participatie, zowel voor het individu als voor bedrijven.

Alternatieve financiële maatregelen, zoals subsidiëring of individuele leerrekeningen, lijken
een aantal problemen van belastingmaatregelen niet te kennen. Zo zijn deze maatregelen
financieel beter beheersbaar en is er een directere relatie tussen de financiële stimulans
en leeractiviteiten. Probleemloos zijn echter ook de alternatieven niet. Bij de individuele
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leerrekeningen bijvoorbeeld is het onduidelijk wat het aandeel is van de financiële prikkel
in de effecten van de maatregel, los van andere intrinsieke en extrinsieke factoren.
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5 De strijd tegen functioneel
analfabetisme: bericht van het front

Thomas Bersee en Jan Neuvel, CINOP

ANALFABETISME IS NIET ALLEEN EEN PROBLEEM IN DE DERDE WERELD, MAAR OOK IN

MODERNE WESTERSE SAMENLEVINGEN. EIND JAREN NEGENTIG WERD ONDER AUSPICIËN

VAN DE ORGANISATIE VOOR ECONOMISCHE SAMENWERKING EN ONTWIKKELING

(OESO) IN EEN TWAALFTAL WESTERSE LANDEN DE ZOGEHETEN INTERNATIONAL ADULT

LITERACY SURVEY (IALS) UITGEVOERD. HOEWEL NEDERLAND IN VERGELIJKING MET DE

OMRINGENDE LANDEN ZELFS NOG OPVALLEND GOED SCOORDE, WERDEN HIER TE LANDE

TOCH NOG ONGEVEER 1,5 MILJOEN FUNCTIONEEL ANALFABETEN GETELD: ONGEVEER EEN

HALF MILJOEN MENSEN VAN ALLOCHTONE HERKOMST, EN EEN MILJOEN MENSEN VAN

AUTOCHTONE HERKOMST. SAMEN 13 PROCENT VAN DE VOLWASSEN NEDERLANDSE

BEVOLKING (HOUTKOOP, 1999). VOORAL HET GROTE AANTAL FUNCTIONEEL

ANALFABETEN ONDER DE AUTOCHTONE BEVOLKING KWAM ALS EEN ONAANGENAME

VERRASSING9. DE UITSLAG VORMDE VOOR HET MINISTERIE VAN OCW AANLEIDING OM

HET ALFABETISERINGSONDERWIJS AAN AUTOCHTONE VOLWASSENEN EEN IMPULS TE

GEVEN. OP 8 SEPTEMBER 2002 (DE INTERNATIONALE DAG VAN DE ALFABETISERING) GING

HET LANDELIJK ACTIEPLAN ALFABETISERING AUTOCHTONE NEDERLANDERS VAN START.

HET PLAN LOOPT TOT EN MET 2006. INMIDDELS ZITTEN WE AL VER IN HET TWEEDE JAAR

EN IS HET DE TIJD VOOR EEN TUSSENBALANS.

Functionele geletterdheid: wat is dat?

Analfabetisme betekent niet kunnen lezen en schrijven. Volwassenen die helemaal niet
kunnen lezen of schrijven komen in Nederland nauwelijks meer voor. De meeste
laaggeletterden hebben wel leren schrijven, lezen en rekenen, maar hun vaardigheden zijn
ontoereikend om in het dagelijkse leven of in werksituaties de voorkomende schrijf-, lees-

639 Voor de wat meer

ingewijden was deze

uitkomst overigens geen

verrassing. In 1997 werd in

het rapport Analfabetisme

in Nederland van Hammink

en Kohlen het aantal

analfabeten in Nederland

op 5 procent geschat. In

1991 werd in het

onderzoek Functionele

Ongeletterdheid in Nederland

van Cees Doets en

anderen gesteld dat bijna

2,5 procent van de

autochtone Nederlanders

in zeer hoge mate

functioneel ongeletterd

was, wat neerkomt op ruim

250.000 volwassenen.
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of rekentaken goed te kunnen uitvoeren. Een deel van de groep heeft grote moeite met
eenvoudige, schriftelijke communicatieve taken. Anderen, die dat wel lukt, komen in de
problemen bij wat complexere taken, die echter nog steeds tot het alledaagse repertoire
van volwassenen in onze samenleving worden gerekend. Bekende voorbeelden zijn het
lezen van een bijsluiter, of een brief van de gemeente of van de woningbouwvereniging, het
opzoeken van vertrektijden in een tabel, het schrijven van een brief, het voeren van de
eigen persoonlijke administratie of het kunnen helpen bij het huiswerk van de kinderen.

Functionele geletterdheid is meer dan het beschikken over de basistechniek van lezen en
schrijven. Functionele geletterdheid wordt door de Unesco gedefinieerd als “(…) de
vaardigheid om schriftelijke informatie die functioneel is in het leven van alledag (thuis, op
het werk, en in de samenleving) te begrijpen en adequaat te gebruiken.” Het gaat ook om
het vermogen schriftelijke informatie in alledaagse situaties te kunnen gebruiken. Voorts is
functionele geletterdheid contextgebonden. De vaardigheden zijn afhankelijk van de
specifieke omstandigheden waarin het individu verkeert en kunnen dus per individu
verschillen.
Ten slotte gaat het om een continuüm. Het betreft een complex van vaardigheden
waarover individuen in meer of mindere mate kunnen beschikken. Afhankelijk van de
criteria die men wenst te hanteren, kan daarbij iemand als min of meer functioneel
ongeletterd in de huidige Nederlandse samenleving worden gekarakteriseerd.

In de IALS wordt functionele geletterdheid omschreven als “(…) de vaardigheid gedrukte
en geschreven informatie te gebruiken om te functioneren in de maatschappij, om
persoonlijke doelstellingen te bereiken en persoonlijke kennis en kunde te ontwikkelen”.
Er worden vijf (glijdende) schalen van geletterdheid onderscheiden, gebaseerd op de
domeinen 1) prozageletterdheid (redactionele artikelen, nieuwsberichten, gedichten en
fictie), 2) documentgeletterdheid (specifieke tekstvormen als sollicitatiebrieven, loonlijsten,
schema’s, kaarten, tabellen en grafieken) en 3) kwantitatieve geletterdheid
(bankrekeningen, bestelformulieren, budgetbewaking, berekeningen en geldhandelingen).
Mensen op het laagste niveau kunnen als functioneel analfabeet gekwalificeerd worden.
De laatste jaren heeft het begrip geletterdheid een verbreding ondergaan. Vaardigheden
die niet uitsluitend met het gebruik van geschreven taal te maken hebben, worden veelal
ook onder de term geletterdheid gerangschikt; bijvoorbeeld rekenen, het kunnen lezen van
grafieken of kaarten en computervaardigheden (digitale geletterdheid). Maar ook: leren
leren, problemen oplossen, kritische informatieverwerking, sociale vaardigheden en zelfs
het omgaan met emoties (emotionele geletterdheid) (Bohnenn e.a., 2004).
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Laaggeletterd: om welke mensen gaat het?

Laaggeletterdheid is ongelijk verdeeld in de Nederlandse bevolking. Laaggeletterdheid
komt relatief veel voor onder allochtonen, ouderen, mensen met weinig opleiding en een
laag inkomen, mensen zonder betaalde arbeid en die voor hun inkomen afhankelijk zijn van
kostwinner, bijstand,WW,WAO, AOW of pensioen (zie kader op pagina 74).
Toch vormen laaggeletterden ook een heterogene groep met zowel allochtonen als
autochtonen, vrouwen en mannen, jongeren en ouderen, werkenden en niet-werkenden.
Zo is ook volgens de IALS 6 procent van de werkende beroepsbevolking functioneel
analfabeet, en maar liefst 7 procent van de jongeren tussen de 16 en 24 jaar.
Dit laatste percentage wijst erop dat de leerplicht allerminst de garantie biedt op
voldoende functionele geletterdheid. Zowel aangeboren als omgevingsfactoren kunnen de
ontwikkeling van geletterdheid in de weg staan (zie onder meer Vranken e.a., 2000; Bersee
e.a., 2003; Hüsken, 2004):
• cognitieve beperkingen, leer- en gedragsproblemen zoals concentratiestoornissen en

een tekort aan discipline, en specifieke lees- en schrijfproblemen zoals taalzwakte en
dyslexie;

• taalachterstanden vanwege het thuis spreken van een dialect of een buitenlandse taal
(bijvoorbeeld tweede en derde generatie immigranten);

• ‘taalarme’ omgevingen zonder boeken, kranten en tijdschriften en het ontbreken van
stimulansen om te lezen en te schrijven;

• problematische thuissituaties;
• gering schoolbezoek (bijvoorbeeld vanwege ziekte, lichamelijke handicap, spijbelen,

voortijdig schoolverlaten of een reizend bestaan);
• onvoldoende aandacht en begeleiding op school.

Drempels voor onderwijsdeelname

Laagopgeleide volwassenen zijn moeilijk tot onderwijs te activeren en voor
laaggeletterden geldt dat in het bijzonder (zie onder meer: Vranken e.a., 2000; Hüsken, M.,
2004). Veelal worden zij gehinderd door:
• Schaamte: op analfabetisme rust nog altijd een groot taboe. Veel mensen schamen zich

dat zij moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Zij verbergen dat voor collega’s,
vrienden en soms zelfs voor hun naaste familie. Hun schaamte blokkeert de weg naar
een cursus. Veelal is er een soort van ‘coming out’ voor nodig om de weg tot
onderwijs vrij te maken.
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• Negatieve schoolervaringen: voor veel mensen was het jeugdonderwijs een grote
teleurstelling. Ze staan daarom niet te springen om zich opnieuw voor school aan te
melden.

• Faalangst en gebrek aan vertrouwen in het eigen leervermogen. Mede op grond van
slechte schoolresultaten hebben mensen geen vertrouwen in hun eigen leervermogen:
“Als ik het vroeger niet kon leren, waarom nu dan wel?”

Betrokkenen zijn zich er niet altijd van bewust dat ze een lees- en schrijfprobleem hebben.
Een veelgehoorde uitspraak is: “Ik kan wel lezen, maar ik begrijp het alleen niet.”
Bovendien heeft men geleerd zich op een andere manier te redden, bijvoorbeeld door:
• het ontwikkelen van vermijding- en compensatiestrategieën, zoals een goed geheugen;
• het vermijden van lezen, schrijven en rekenen door lees- en schrijftaken uit te besteden

aan de partner, de kinderen, familie, collega’s of vrienden.

Motieven om alsnog te gaan leren

De doelgroep benaderen en bedienen moet zeer zorgvuldig gebeuren. Een persoonlijke
benadering is noodzakelijk. Er moet een veilige leeromgeving geboden worden waarin de
deelnemers zich herkennen en thuis voelen, en meestal is een zetje van buitenaf nodig
door bijvoorbeeld kinderen, vrienden, hulpverlener, sociale dienst of werkgever. In
gesprekken met deelnemers die wél de drempel tot onderwijs hebben genomen, komen
de volgende motieven naar voren (zie onder meer: Vranken e.a., 2000; Bersee e. a., 2003):

KINDEREN OF KLEINKINDEREN

De deelnemers willen goede ouders zijn en hun kinderen in hun ontwikkeling kunnen
blijven volgen. Belangrijke besluitmomenten daarbij zijn kinderwens, de voorleesleeftijd en
instroom in het basisonderwijs. Voor grootouders geldt hetzelfde. Het kunnen lezen en
schrijven helpt om de band met hun kleinkinderen te verstevigen.

HET WEGVALLEN VAN DE PARTNER

Wanneer de partner wegvalt, komt men er alleen voor te staan. Als deze partner de
schrijf- en leestaken voor zijn rekening nam, moet dit door de overblijvende partner
overgenomen worden. Dit kan vooral een probleem zijn zo gauw er geen kinderen, familie
of vrienden zijn die bijvoorbeeld bij de huisadministratie kunnen inspringen.
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HANDHAVING OF POSITIEVERBETERING OP DE ARBEIDSMARKT

Voor de meeste banen is het nodig om enigszins te kunnen schrijven, lezen en rekenen.
De wil om werk te vinden of om het te behouden is een belangrijke prikkel tot onderwijs.
Verandering van productietechnieken vergt bijscholing en daarvoor moet je kunnen lezen
en schrijven.Wie zich wil handhaven op de arbeidsmarkt moet derhalve kunnen lezen en
schrijven. De wens tot promotie is ook een belangrijke factor.

TIJD EN GELEGENHEID

Relatief veel deelnemers zijn werkloos, arbeidsongeschikt of gepensioneerd. Na een
werkzaam leven hebben zij tijd beschikbaar gekregen voor een nieuwe onderwijsloopbaan.

Is functionele ongeletterdheid een probleem?

Een probleem is pas een probleem als het als probleem ervaren wordt. Het alfabetiserings-
onderwijs is wel eens bevoogding verweten en gekarakteriseerd als een paternalistisch
beschavingsoffensief van de middenklasse. Hoewel laaggeletterde mensen niet altijd hun
laaggeletterdheid als problematisch ervaren, kunnen we niet ontkennen dat in onze huidige
samenleving geletterdheid een belangrijke variabele is in sociale ongelijkheid.Taalvaardigheid
is van vitaal belang voor schoolsucces, een beroepscarrière en maatschappelijke
participatie. Er is een sterke correlatie tussen de mate van geletterdheid en niveau van
opleiding, inkomen, arbeidsparticipatie en gezondheid.
De arbeidsparticipatie van laaggeletterden is relatief laag. Laaggeletterden treden minder
toe tot de arbeidsmarkt en hebben meer moeite om zich op de arbeidsmarkt te
handhaven; ze zijn zeer oververtegenwoordigd in het bevolkingsdeel dat aangewezen is op
een bijstandsuitkering,WW en WAO. Voorts zijn laaggeletterden vooral werkzaam in laag
betaalde banen, die vaak lichamelijk zwaar zijn en moeilijk vol te houden vanwege sleur en
routine (zie ook hoofdstuk 2, Jansen). En ten slotte zijn laaggeletterden in sterke mate
afhankelijk van hun omgeving voor alledaagse zaken als het invullen van een formulier of
het lezen van een informatiefolder. Kortom: omdat geletterdheid een cruciale factor is bij
de individuele ontplooiing van het eigen menselijk talent, het zelfstandig functioneren en
de persoonlijke emancipatie in onze samenleving, is ongeletterdheid een probleem.

Niet alleen voor de betrokkenen zelf is laaggeletterdheid een probleem, maar dat is het
ook voor de maatschappij. Een lage geletterdheid correleert met een lage arbeids-
productiviteit, met een verminderde arbeidsparticipatie en met een verhoogde instroom
naar bijstand,WW en WAO.
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Laaggeletterdheid is een belangrijke maatschappelijke kostenpost. In een land dat de
ambitie heeft om tot de top te behoren van de meest dynamische en concurrerende
kenniseconomieën ter wereld, kan laaggeletterdheid niet anders zijn dan een
onproductieve ballast die een bedreiging vormt voor de sociale samenhang en stabiliteit.
Laaggeletterdheid werkt sociale uitsluiting in de hand en dat kan een voedingsbron zijn
van maatschappelijk onbehagen en sociale spanningen (Unesco, 2001; Bohnenn e.a., 2004).

Het alfabetiseringsonderwijs in historische context

In de naoorlogse jaren werd in de westerse wereld gedacht dat door het moderne
onderwijssysteem en de invoering van de leerplicht analfabetisme definitief tot het
verleden behoorde. De alfabetisering van volwassenen was tot midden jaren zeventig van
de vorige eeuw in Nederland dan ook geen onderwerp op de politieke agenda, noch in de
samenleving. Midden jaren zeventig komt daar verandering in. Gedurende de kabinets-
periode van Den Uyl (PvdA) komt het achterstandenbeleid op de politieke agenda. Er
ontspint zich een stevig debat over onderwijsachterstanden en de manieren waarop die
bestreden moeten worden (moedermavo, open school).
In 1977 verschijnt een ophefmakend rapport waarin de schatting wordt gemaakt dat 5
procent van de volwassen Nederlandse bevolking functioneel analfabeet zou zijn
(Hammink e.a., 1977). In hetzelfde rapport wordt tevens gemeld dat minstens op 25
plekken in Nederland lees- en schrijfcursussen worden gegeven. De volwassen analfabeet
is ‘ontdekt’. Vervolgens komt een en ander in een stroomversnelling. Er wordt een
Landelijke Stuurgroep Alfabetisering (de LSA) opgericht en het ministerie van CRM
(Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) komt met een subsidieregeling. In 1985 zijn
er meer dan 400 alfabetiseringsprojecten met ongeveer 10.000 deelnemers (Hammink,
2001).
Achteraf gezien zouden de jaren tachtig aangeduid kunnen worden als de glorietijd van het
alfabetiseringsonderwijs. In een proces van institutionalisering en professionalisering komt
in 1987 de basiseducatie tot stand. Het alfabetiseringsonderwijs valt vanaf dat moment
onder het ministerie van OCW; er komen instellingen voor basiseducatie, vrijwilligers
maken plaats voor bevoegde docenten; er worden leerdoelen opgesteld, daarna zelfs een
kwalificatiestructuur educatie (KSE) en er verschijnen leermiddelen (Sprint). Halverwege
de jaren negentig gaan de instellingen voor de basiseducatie op in de sector educatie van
de regionale opleidingencentra (ROC’s). De regie van de educatie wordt overgedragen aan
de gemeenten.
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Een volgende ontwikkeling is dat in de jaren negentig de integratie van nieuwkomers op
de politieke agenda komt. De onderwijsinspanning van de educatieafdelingen van ROC’s
verschuift naar het tweedetaalonderwijs en de inburgering van nieuwkomers. Het
alfabetiseringsonderwijs aan autochtone Nederlanders lijkt daarbij een beetje het kind van
de rekening te worden. In 2002 wordt onder de 42 ROC’s een peiling gehouden naar het
aantal autochtone deelnemers aan het alfabetiseringsonderwijs (een taal- en/of reken-
cursus gevolgd op ten hoogste KSE-niveau 2). Het aantal deelnemers in het cursusjaar
2001-2002 blijkt ongeveer 5000 te zijn, wat een halvering is ten opzichte van de deelname
in 1985.

Het Landelijk Actieplan Alfabetisering Autochtone
Nederlanders 2002-2006

Deze terugloop van de deelname van autochtone volwassenen aan het alfabetiserings-
onderwijs, gecombineerd met de uitkomsten van de IALS, zorgt ervoor dat het ministerie
van OCW besluit het alfabetiseringsonderwijs een nieuwe impuls te geven. In september
2002 gaat het Landelijk Actieplan Alfabetisering Autochtone Nederlanders van start10. Een
belangrijke doelstelling van het actieplan is om via een mediacampagne de doelgroep te
activeren tot onderwijs en zodoende een substantiële toename van het aantal deelnemers
te realiseren. Het actieplan richt zich met name op de ‘onderkant’ van de doelgroep; de
naar schatting 250.000 personen die in zeer hoge mate functioneel analfabeet zijn.
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10 Het Actieplan Alfabetisering Autochtone Nederlanders, 2002-2006 is een meerjarenplan voor de periode 2002-2006, waarvoor het ministerie van

OCW de intentie heeft om op jaarbasis 400.000 euro beschikbaar te stellen. In het actieplan staat een communicatietraject centraal met de volgende

doelen:

• algemene maatschappelijke bewustwording rondom de problematiek van analfabetisme (inclusief politieke beleidsmakers);

• media-activiteiten om de doelgroep te activeren en tot onderwijs te bewegen (er is een gratis landelijk telefoonnummer 0800-023 4444, dat 24

uur per dag beschikbaar is voor cursusinformatie);

• informatieverstrekking over en gerichte attendering op de problematiek bij zogeheten intermediairs (bijvoorbeeld: huisartsen,

personeelsfunctionarissen en welzijnswerkers [zoals de www.alfabetisering.nl]).

De volgende organisaties zijn betrokken bij de uitvoering: CINOP (projectcoördinatie), de Bve Raad, de VNG, de Landelijke Vereniging van

Onderwijsambtenaren (LVO), het Nedwerk NT1: Stichting Landelijk Netwerk voor Nederlandstaligen in de basiseducatie. In 2004 is daar de Stichting

Lezen en Schrijven bijgekomen met HKH Prinses Laurentien als bestuursvoorzitter (zie verder: De Haas, 2002).



Om het effect van het Actieplan te kunnen vaststellen, is er een monitor-onderzoek
gestart. Jaarlijks wordt door CINOP het aantal cursisten per cursusjaar gemeten. In 2002
werd een zogeheten nulmeting uitgevoerd die in het 2003 is gevolgd door een eerste
vervolgmeting. Van de 42 ROC’s hebben 32 ROC’s aan de nulmeting meegewerkt.
Verspreid over 95 uitvoeringslocaties hadden 3.655 volwassenen in het schooljaar 2001-
2002 een taal- en/of rekencursus gevolgd op ten hoogste niveau KSE 2. Als dat wordt
geëxtrapoleerd naar de 42 ROC’s, kan worden aangenomen dat het aantal deelnemers in
2001-2002 rond de 5.000 uitkomt.
Aan de vervolgmeting hebben 36 ROC’s meegedaan. Verspreid over 108 uitvoerings-
locaties zijn 4.478 deelnemers geteld. Als dat wordt geëxtrapoleerd naar de 42 ROC’s, dan
mag worden aangenomen dat het aantal deelnemers in 2002-2003 rond de 5.600 uitkomt.
Vergeleken met de nulmeting is er sprake van een toename van 600 deelnemers, ofwel 12
procent (Bersee e.a., 2004). Een groei van 600 extra deelnemers is in absolute getallen
misschien geen spectaculaire stijging, maar betekent wel dat de dalende trend van het
afgelopen decennium tot staan is gebracht en omgebogen tot een stijging.

Tabel 5.1: Vergelijking geschatte deelname in 2001-2002 en 2002-2003
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In de bovengenoemde cijfers zijn ook zogeheten deelnemers NT 1 1/2 meegenomen: de
ASA-groepen (mensen afkomstig uit de Antillen, Suriname en Aruba) en het deel van de
oudkomers (mensen van allochtone herkomst) dat reeds enige tijd in Nederland woont,
de gesproken taal al redelijk beheerst, maar over onvoldoende schrijf- en leesvaardigheid
beschikt.
Voor beide peiljaren zijn de subpercentages nagenoeg gelijk: 10 procent ASA’s, 15 procent
oudkomers en 75 procent autochtone Nederlanders.

In het cursusaanbod zijn in beide peiljaren niet of nauwelijks verschillen te ontdekken.
Rond de helft van de deelnemers volgt een cursus gericht op schrijven en lezen, rond
eenderde neemt deel aan cursussen met een breed aanbod van taal en rekenen en hooguit
10 procent komt alleen om zijn rekenvaardigheid te verbeteren. In de meeste cursussen,
zowel de taal- als rekencursussen, worden basisvaardigheden in functionele situaties
(authentieke taken) geleerd. De meeste cursussen duren tenminste een jaar met een
intensiteit van ongeveer drie lesuren (een dagdeel) per week. Ongeveer eenderde van de
deelnemers zit onder eindniveau KSE 1; de rest erboven.

Tussen ROC’s bestaan aanzienlijke verschillen in aantallen deelnemers. Op 8 ROC’s is het
jaarlijkse aantal deelnemers niet hoger dan 50, op 15 ROC’s schommelt het jaarlijkse
aantal tussen de 50 en 100 deelnemers, op 14 ROC’s zit het aantal tussen de 100 en 200
en 5 ROC’s bedienen meer dan 200 deelnemers. Die verschillen lijken niet volledig
verklaard te worden door regionale verschillen in de bevolkingssamenstelling. Het gerede
vermoeden bestaat dat verschillen in wervingsbeleid van ROC’s, als ook in gemeentelijk
beleid op het gebied van educatie een rol van betekenis spelen.
Aan 10 tot 15 procent van de cursussen nemen niet meer dan 1 tot 5 cursisten deel. Voor
sommige ROC’s is de geringe belangstelling aanleiding om de deelname van oudkomers als
een noodzakelijke voorwaarde voor het aanbieden van cursussen te bestempelen. Andere
oplossingen zijn: het plaatsen van deelnemers in heterogene niveaugroepen óf op een
wachtlijst.

Een zorgpunt is de uitval. In beide peiljaren stopt ongeveer 14 à 15 procent van de
deelnemers voortijdig met hun (alfabetiserings)opleiding. Dit punt klemt des te meer
omdat voor wie het in de educatie niet redt, er op dit moment geen alternatieve
scholingsmogelijkheden zijn. Zo worden mensen die de drempel tot scholing genomen
hebben, opnieuw teleurgesteld.
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Effect van het Landelijk Actieplan?

De vraag is of de toename van 12 procent toe te schrijven is aan de landelijke campagne.
Om deze vraag te beantwoorden zijn de gegevens van de 78 uitvoeringslocaties
vergeleken, die zowel aan de nulmeting als aan de vervolgmeting hebben meegedaan. De
toename van deelnemers komt op deze locaties uit op 9 procent (dus 3 procent onder de
geëxtrapoleerde groei van 12 procent).
Opvallend zijn de onderlinge verschillen tussen de betreffende locaties. Op 39 locaties is
er sprake van een toename, op 11 locaties bleek het aantal gelijk, en op 28 locaties was er
zelfs sprake van een afname.

Tabel 5.2: Deelname op 78 locaties: verschil 2001-2002 met 2002-2003

De onderlinge verschillen tussen de locaties zijn mogelijk toe te schrijven aan incidenten
en toevallige fluctuaties (bijvoorbeeld het wegvallen van een contract met een sociale
werkplaats of reïntegratiebureau). Maar de verschillen kunnen ook een aanwijzing zijn
voor verschillen in de regionale inspanningen van ROC’s en gemeenten op het gebied van
werving en toeleiding van deelnemers. Uit navraag bij een aantal locaties blijkt de toename
van deelnemers mede afhankelijk van de intensiteit van de wervinginspanning van het
ROC; vooral bij ROC’s waar (ex-)deelnemers actief zijn bij de werving (de zogeheten
ambassadeursprojecten), valt een significante toename van deelnemers waar te nemen.
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aantal %

26

7

6

11

1

9

18

78

33

9

8

14

1

12

23

100

toename ≥ 25%

toename 10-25%

toename 0-10%

gelijk gebleven

afname 0-10%

afname 10-25%

afname ≥ 25%

Totaal



Conclusie

In het eerste jaar van het Actieplan is het aantal autochtone deelnemers aan
alfabetiseringsonderwijs gestegen van 5.000 naar 5.600. Dat is misschien niet spectaculair,
maar de dalende trend van het afgelopen decennium is omgebogen tot een stijgende.
Duidelijk is echter dat er in het eerste jaar van het Actieplan geen massale toeloop op het
alfabetiseringsonderwijs is geweest, zoals menigeen misschien gehoopt had.
Een verklaring daarvoor is dat het om een zeer moeilijk bereikbare doelgroep gaat, voor
wie de afstand tot onderwijs groot is en die een zeer persoonlijke benadering behoeft.
Maar ook blijkt dat de doelgroep gevoelig is voor een actieve benadering. De aard en
intensiteit van de werving zijn van invloed op de respons van de doelgroep. De strijd
tegen het analfabetisme moet vooral op de grond worden gestreden. Op plaatselijk niveau
kan direct persoonlijk contact worden gemaakt met de doelgroep.

Voorts is duidelijk dat voor een drastische reductie van het functionele analfabetisme een
grotere en krachtigere inspanning vereist is, dan tot nu toe is geleverd. Van alleen de
traditionele vormen van alfabetiseringsonderwijs in de volwasseneneducatie kan de
oplossing niet komen. Vernieuwende initiatieven zijn nodig, zoals projecten ‘educatie op de
werkvloer’ of duale en geïntegreerde trajecten waarin werk, taalonderwijs en beroeps-
onderwijs gecombineerd worden. Het is belangrijk dat onderwijs en scholing direct
aansluiten bij de rollen en taken die mensen (willen) vervullen in hun werk en privé-leven.
Dit verhoogt de motivatie, vergroot het directe belang van wat geleerd wordt en het
creëert situaties waarin de verworven vaardigheden toegepast kunnen worden. Zowel in
voorlichting, werving en aanbod kan wellicht een grotere laagdrempeligheid bewerkstelligd
worden door inschakeling van consultatiebureaus, peuterspeelzalen, brede scholen, clubs
en verenigingen, vrijwilligersorganisaties, buurthuizen, gezondheidscentra, bedrijven en
vakbonden (Bohnenn e.a., 2004). Er is zeker nog een lange weg te gaan. Maar deze is
absoluut de moeite waard. Het gaat om de toekomst van talloos veel mensen, en daarbij
ook om de toekomst van onze samenleving. Helaas vooralsnog Im Westen nichts Neues,
maar de strijd gaat voort.
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Laaggeletterdheid in Nederland

Volgens de IALS is 13 procent van de volwassen Nederlandse bevolking (1,5 miljoen mensen)
laaggeletterdheid. De belangrijkste risicogroepen zijn:

1 mensen zonder betaalde arbeid
Van de niet-werkende bevolking is 17 procent laaggeletterd, dat is inclusief de personen met een WW-
of WAO-uitkering.Van de werklozen is 18 procent laaggeschoold (58.400 mensen op 292.000 mensen)
en van de mensen in de WAO 25 procent.

2 allochtonen
Ongeveer eenderde deel (30 procent) van de mensen die buiten Nederland geboren zijn, zitten op het
laagste geletterdheidniveau.

3 ouderen
De percentages duiden op een sterke relatie tussen leeftijd en geletterdheid. Naarmate de leeftijd stijgt,
neemt de ongeletterdheid toe; in de laagste leeftijdscategorie 56-65 jaar is 23 procent laaggeletterd en
van de leeftijdscategorie 66-74 jaar 41 procent.

4 mensen met een laag inkomen
Er is een sterke relatie tussen geletterdheid en sociaal-economische positie. Ongeletterdheid komt
vooral voor bij mensen met laagbetaalde banen of mensen die van een uitkering afhankelijk zijn.
Ongeveer 32 procent van de mensen in de laagste inkomenscategorieën bevindt zich op het laagste
geletterdheidniveau.

5 mensen met een geringe schoolopleiding
Voorts komt ongeletterdheid veel voor onder laagopgeleide volwassenen. Het gaat om 36 procent van
de mensen zonder afgeronde basisschoolopleiding en 42 procent van de mensen met niet meer dan
basisschool.

(De IALS is eind jaren negentig uitgevoerd. Bovenstaande cijfers zijn geldig voor die periode.)
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6 Parallelle leerprocessen in bedrijf:
over het ontstaan van leervragen in
werkorganisaties

Loek Nieuwenhuis. Annet Jager, Kariene Mittendorff, Aimee Hoeve
Stoas Onderzoek, Wageningen

DE OPKOMST VAN DE KENNISECONOMIE VRAAGT OM NIEUWE CONCEPTEN EN ROLLEN

VOOR DE AANBIEDERS VAN BEROEPSONDERWIJS. LEREN ZAL EEN KENMERK WORDEN VAN

DE GEHELE LEVENSLOOP, EN NIET MEER, ZOALS IN HET VOORBIJE INDUSTRIËLE TIJDPERK,

VAN DE VOORBEREIDENDE FASE VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE ZELFSTANDIGHEID.

LEREN EN WERKEN KOMEN WEER DICHTER BIJ ELKAAR, NA EEN SCHEIDING VAN ONGEVEER

200 JAAR, MAAR WEL OP EEN COMPLEXERE WIJZE DAN IN HET OUDE GILDESYSTEEM.

VAKMANSCHAP IN DE KENNISECONOMIE ZAL NAAR VERWACHTING AAN GROTE DYNAMIEK

ONDERHEVIG ZIJN, WAARDOOR OOK NA HET BEHALEN VAN HET MEESTERSCHAP LEREN

PERMANENT NOODZAKELIJK BLIJFT. DIT BETEKENT DAT DE ROL VAN SCHOLEN DRASTISCH

ZAL VERANDEREN: DE ‘STATUS APARTE’ VAN DE ONDERWIJSPROVINCIE VERDWIJNT, OMDAT

LEREN INTEGREERT MET ECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELINGEN. DAT GELDT

TROUWENS NIET ALLEEN VOOR HET BELEIDSTERREIN ONDERWIJS, MAAR EVENZEER VOOR

ECONOMISCHE ZAKEN, SOCIALE ZAKEN EN ANDERE TERREINEN. DE OPKOMENDE

KENNISECONOMIE STELT DE VERZUILDE BESTUURSSTRUCTUUR VAN DE BV NEDERLAND

OP DE PROEF.

Dit artikel doet verslag van een verkenning van leerprocessen in werkorganisaties, die
door ons is uitgevoerd in opdracht van het Expertisecentrum CINOP. De kenniseconomie
vraagt om balans tussen twee leermodellen: serieel en parallel (zie hierna). ROC’s zijn
goed in serieel leren en nog onervaren met parallel leren. Parallel leren vraagt om een
perspectiefwisseling: leren wordt in het parallelle perspectief niet meer gestuurd door
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expliciete leerdoelen, maar door werk- en handelingsprocessen. In onze verkenning is
gezocht naar voorbeelden van parallel leren, door het leren in sociale en economische
contexten als uitgangspunt te nemen. Op basis hiervan worden twee cases beschreven van
leerprocessen op de werkvloer in bedrijven in verandering (pagina 82-86). De beschrijving
mondt uit in een procesbeschrijving van leren in ‘natuurlijke’ contexten en genereert
aanbevelingen of en hoe dergelijke leerprocessen kunnen worden ondersteund vanuit een
‘leerprofessionaliteit’ (pagina 86-89).

Leermodellen voor een leven lang leren

PARALLEL EN SERIEEL LEREN

In deze paragraaf gaan we nader in op de doelgerichtheid van leren op de werkplek. In het
debat over werkplekleren gaan we er al te gemakkelijk van uit dat er altijd sprake is van
heldere leerdoelen, die als uitgangspunt kunnen dienen om evaluatieve uitspraken te doen
over het leerpotentieel van de werkplek. Bij nadere analyse blijkt echter dat eenduidige
leerdoelen alleen in een strikt opleidingsperspectief voorkomen. In andere handelings-
contexten ligt dat minder eenduidig. In het vervolg proberen we daar meer helderheid in
te krijgen.We onderscheiden verschillende doelrationaliteiten (zie voor een uitgebreide
behandeling: Nieuwenhuis, 2004).Tweehonderd jaar (beroeps)onderwijs hebben ertoe
geleid dat onderwijs en leren vrijwel synoniem zijn geworden. Het geïnstitutionaliseerde
onderwijs heeft leren apart gezet als voorbereiding op maatschappelijke en economische
activiteiten. Dit noemen we het seriële perspectief: eerst leren, dan werken. Dat miskent
echter het feit dat leren een inherent onderdeel is van menselijk handelen (zie Van
Woerkom, 2003).Tijdens werkactiviteiten (en uiteraard ook in andere activiteiten-
systemen) vindt ook leren plaats, maar dan zonder gerichte expliciete leerdoelen. Lang
niet alle leeractiviteiten zijn in expliciete doelen te vangen. Leren tijdens werk vindt
simultaan of parallel plaats en als er al leerdoelen zijn te formuleren, dan zijn deze afgeleid
van werkprocessen en werkdoelen (parallelle perspectief). Leren ondersteunt de
optimalisatie van doelgericht handelen. Leren als aspect van de kwaliteit van werk en
werkomstandigheden krijgt inmiddels steeds meer aandacht (zie bijvoorbeeld Simons en
Ruijter, 2001).
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Schema 6.1: Twee modellen voor leren

We kunnen dus grofweg twee modellen voor beroepsgericht leren onderscheiden,
afhankelijk van de mate waarin expliciete leerdoelen zijn geformuleerd en omgezet in
leeromgevingen.
Leren in het kader van werk en andere maatschappelijke activiteiten kan niet op dezelfde
merites worden beoordeeld als leren in expliciet voor leren gecreëerde omgevingen.We
zien echter dat wetenschap, beleid en praktijk leren op de werkplek proberen te ‘vangen’
met onderwijskundige instrumenten en concepten uit het seriële model. Bijvoorbeeld, via
EVC (erkenning van informeel verworven competenties) wordt parallel leren gevoegd in
onderwijskundige, seriële beoordelingsprocedures; en de vitaliteit van bedrijven wordt
nagestreefd met competentieontwikkelingsystemen, gevuld met seriële doelstellingen.
Parallel leren wordt in een serieel jasje gestopt, waardoor strijdigheid optreedt tussen
instrumenten en doelen.

PARALLEL LEREN VOOR PRODUCTIVITEIT

In het parallelle perspectief is leren een, soms verborgen, element van werkprocessen.
Leren en werken vinden simultaan plaats, met als oogmerk productie- en beleids-
doelstellingen te realiseren. Eventuele leerdoelen zijn een afgeleide van productiedoelen.
Leren vindt lang niet altijd expliciet plaats, maar vaak impliciet of incidenteel, als afgeleide
en resultante van werkactiviteiten. Van Woerkom (2003) en Simons en Ruijter (o.a. 2001)
betogen dat bij optimalisering van dit type leerprocessen niet zozeer in output maar in
procestermen moet worden gedacht. Alledaags leren wordt vaak geassocieerd met het
leren van mores en het inpassen in groepscultuur (zie bijvoorbeeld Wenger, 1998, over de
‘community of practice’, of de ‘activity systems’ van Engeström, 2001), hetgeen niet alleen
(of juist niet) resulteert in gecodificeerde kennis en vaardigheden, maar veeleer in
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stilzwijgende kennis en routinematige gedragspatronen die zijn ingebed in de culturele
verwachtingen van de groep of het bedrijf. Vanuit verschillende perspectieven en modellen
wijzen deze auteurs erop dat werknemers bewuster om kunnen gaan met de
leermogelijkheden in het alledaags handelen en dat leidinggevenden een belangrijke rol
hebben bij het creëren van (mentale) ruimte en tijd voor dit leren (Ellström, 2002).
Parallelliteit van leren en werken impliceert dat leerdoelen ondergeschikt zijn aan
productiedoelstellingen en effectiviteit en efficiency niet uitgedrukt kunnen worden in
onderwijskundige criteria. De doelrationaliteit van examens en eindtermen moet worden
verlaten en ingeruild voor performancedoelstellingen op individueel én groepsniveau.
Verbetering van dienstverlening of productieprocessen staat voorop.
Productiegerichte handelingsvoorschriften hebben impact op het leerpotentieel van werk.
Zowel Van Woerkom (2003) als Simons en Ruijters (2001) wijzen op (het belang van) de
relatie tussen de inrichting van de werkomgeving en de kwaliteit van individuele
leerprocessen. Snelheid en efficiency staan soms op gespannen voet met de grondigheid
van handelingsprocessen en de diepgang van leerprocessen. Volgens Billett (2001) leiden
‘shortcuts’ bijvoorbeeld tot onafgemaakte leerprocessen. Veel impliciet leren resulteert in
stilzwijgende kennis (tacit knowledge), die lastig communiceerbaar is en daardoor ook
lastig corrigeerbaar (Bolhuis, 1995). Dit kan leiden tot versterking van misconcepties en
het aanleren van foute handelingsvoorschriften. Klarus en Van den Dool (1988) wijzen
erop dat ervaring ook kan resulteren in een vorm van conservatisme en vasthouden aan
routines, uit angst voor onzekerheid. Dit levert een paradoxaal plaatje op: leren vindt
plaats in de natuurlijke context, maar werkgemeenschappen zullen altijd proberen om
ervaringen uit de buitenwereld te assimileren in bestaande routines. Routines zijn ‘handig’
(tijdseconomisch optimaal) maar lang niet altijd optimaal vanuit technische optiek.
Accommodatie van routines (= innovatie) vindt ‘onder dwang’ plaats: soms zijn
aardschokken nodig om verandering te bewerkstelligen. Dergelijke inzichten bieden
aanknopingspunten voor professioneel handelen om leren in natuurlijke settings te
optimaliseren, zonder het parallelle karakter ervan aan te tasten.

Op groepsniveau (werkgemeenschap, team, community, activity system) betreft het leren
de ontwikkeling van gedistribueerde routines (individueel handelen in teamverband),
resulterend in efficiënte productie en in flexibel omgaan met beroepsdilemma’s. Er bestaat
een wankel evenwicht tussen routinematig handelen en flexibel inspelen op externe
ontwikkelingen. Vanuit de werksetting (gemeenschap, organisatie) wordt de speelruimte
bepaald en op basis van perspectiefkeuze (ontwikkeling van de levensloop of
productiviteit) zullen praktische keuzes worden gemaakt ten aanzien van beroeps-
dilemma’s. Lerend werken is ingebed in de culturele (institutionele) setting van een
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werkgemeenschap, een aspect waarop ook Van Woerkom (2003) wijst: vertrouwen in
eigen kunnen is een belangrijke voorwaarde voor kritische reflectie en leeractiviteiten.
Dat vertrouwen wordt ondersteund en gevoed door participatie- en variatiebeleid vanuit
het bedrijf. Kwakman (1999) werkt dit inzicht meer constructief en ontwerpend uit: zij
beschrijft hoe actief wordt ingegrepen in de werkplek teneinde het informeel leren te
bevorderen. Zij constateert echter ook dat instrumenteel ingrijpen in de werkplek een
terugval kan betekenen naar een serieel perspectief: niet het werken, maar alleen het
leren is nog van belang in die redenering.

RESUMÉ

Het seriële perspectief heeft de discussie over de relatie tussen leren en werken lange tijd
gedomineerd. Dat is verklaarbaar vanuit het industriële paradigma dat tot diep in de
vorige eeuw de grondslag is geweest voor het streven naar onzekerheidsreductie in ons
economisch denken en handelen. Aan het eind van de vorige eeuw werden we ons bewust
van de opkomst van een meer op kennis gebaseerde economie, die gepaard gaat met een
snellere veroudering van kennis en vakmanschap en die een grotere onzekerheids-
tolerantie vraagt in ons productief handelen (Mayer, 2002). ‘Leren’ is in die transitie een
toverwoord geworden: lerende organisatie, lerende regio, lerend beleid, lerende economie.
Achter al die combinaties gaat een hausse aan literatuur schuil, waarin leren als hét
instrument wordt gepresenteerd om de groeiende onzekerheid te pareren. Met het model
van doelrationaliteiten willen we aangeven, dat we dan ook het begrip leren anders
moeten verstaan: het seriële model past alleen op contexten waarin zekerheid bestaat
over leerdoelen. Dat geldt nog in redelijke mate als er sprake is van leren ter
voorbereiding op werk, maar gaat in steeds mindere mate op in het geval van uitvoering,
vernieuwing of positionering van werk. Het stimuleren van (leven lang) werkgerelateerd
leren betekent lang niet altijd deelname aan opleidingsgerelateerde leeractiviteiten. Het
organiseren van tijd en ruimte voor reflectie op alledaagse activiteiten kan in veel gevallen
al betekenen dat het impliciete leerproces in productieve en innovatieve activiteiten
expliciet wordt gemaakt. Hierdoor wordt de kans op afronding en verbetering van
leerprocessen groter. In veel gevallen betekent het dat leerbeleid van arbeidsorganisaties
hand in hand gaat met beleid ten aanzien van de kwaliteit van de arbeid. Ellström (2002)
wijst erop dat voor ‘developmental learning’ op de werkplek tijd de meest restrictieve
factor is. Een gerichte time-out voor reflectie op (verandering van) handelings-
voorschriften in productieve settings lijkt een van de beloftevolle instrumenten voor het
optimaliseren van werkgerelateerde leerprocessen. Dit is vaak nodig, omdat niet alle leren
op de werkplek leidt tot optimale handelingspatronen. Een belangrijke uitdaging is om
voor leren in onzekere contexten een helder begrippenapparaat te ontwikkelen, waardoor
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het debat over stimuleren en optimaliseren van een leven lang leren zinvol kan worden
gevoerd.

Hier ligt een uitdaging voor het BVE-veld: het professioneel ondersteunen van leven lang
leren zal vanuit andere kaders moeten geschieden dan die van het initiële, serieel
georganiseerde leren. Dat betekent een omslag in denken en handelen voor onderwijs-
instellingen. Het ontbreken van zekere leerdoelen heeft als consequentie dat de kwaliteit
van leren en onderwijzen niet meer automatisch kan worden afgelezen aan het bereiken
van die leerdoelen. Standaarden voor professioneel handelen van instellingen en docenten
zullen daarom elders gezocht moeten worden: leerproceskenmerken liggen het meest
voor de hand. In de volgende paragraaf zullen we daartoe eerst een verkenning maken van
alledaagse leerprocessen in twee werkgemeenschappen.

Twee bedrijven in beeld

In onze verkenning hebben we zes casestudies verricht van arbeidsorganisaties in
verandering. In deze bijdrage belichten we twee bedrijven uit de technische sector: een
industriële broodbakker en een bouwer van geautomatiseerde lasmachines. De overige
cases worden uitgebreid beschreven in het onderzoeksrapport (Jager, Mittendorff en
Nieuwenhuis, 2004). Het zijn een verzorgingshuis, een waterschap, een bosbouworganisatie
en een gasservicebedrijf. Voor elke casus hebben we een aantal gesprekken gevoerd met
management en vertegenwoordigers van de werkvloer.

FLEXIBELE BROODLIJNEN

W is een industriële broodbakkerij met 140 medewerkers, verdeeld over een aantal
afdelingen: de bakkerij, logistiek, expeditie, het magazijn en kantoor. De dagelijkse
productie bedraagt circa 50.000 broden, gebakken, verpakt en getransporteerd naar de
supermarkten. Het bakproces is grotendeels geautomatiseerd op drie lijnen, waarin
handmatige en machinale operaties zijn geordend en worden verzorgd door operators en
technici.
Het primaire proces bij W is vanuit strategisch perspectief drastisch veranderd: waar
vroeger de bakkerij centraal stond, spelen nu alle afdelingen een belangrijke rol: ‘het
oplossen van de problemen van de supermarkten’ is nu de centrale missie.
Klantgerichtheid staat centraal, waardoor de rol van de expeditieafdeling belangrijker is
geworden.
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In de jaren zestig was W een ambachtelijke bakkerij. Sinds die tijd hebben de
supermarkten een groot deel van de broodmarkt overgenomen. De laatste jaren vragen
consumenten gevarieerder brood: quasi-ambachtelijk, internationale smaken. Die vraag
wordt via de supermarkten doorgespeeld aan bakkers zoals W, die flexibeler moet kunnen
leveren: bestellingen variëren van dag tot dag. Om aan deze veranderende vraag te kunnen
voldoen, zijn voor het bakken aangepaste machines nodig. Rond 1985 heeft W een lijn
opgezet om efficiënt en verantwoord busbrood te maken en om hiermee aan de wensen
van de supermarkten te voldoen. Inmiddels is deze wens alweer veranderd en maakt W
meer verschillende soorten brood. Maar omdat de standaardlijnen niet op dit soort werk
waren afgesteld, werden ze steeds minder efficiënt.Twee jaar terug is W daarom samen
met een ingenieursbureau gaan kijken naar het zelf construeren van een flexibele
productielijn.
De nieuwe lijn is twee maal kleiner en drie keer sneller dan de traditionele standaard-
lijnen, is meer geautomatiseerd en neemt veel minder ruimte in dan de twee oude lijnen.
Door robots in de lijn te plaatsen en de ruimte beter in te delen, kan men het hele
proces beter overzien en kan er ook met minder mensen worden gewerkt aan één lijn.
Verder is een belangrijke verandering dat alles via een computer(scherm) gaat. Deze
computers staan centraal in het productieproces: “Je moet zien wat je niet ziet”. Hierdoor
verandert ook de besturing en zal het denken van de mensen in de bakkerij die met de
lijn moeten werken, sterk veranderen.
In de loop van de tijd is het vakmanschap in de bakkerij steeds veranderd; van ambacht
naar Tayloristisch produceren, naar het kennen van het gehele productieproces van
industrieel brood bakken (zie Boreham over ‘work process knowledge’, 2002). Doordat
het proces nog meer centraal komt te staan, moeten de medewerkers meer van de hele
lijn weten. Ze moeten nu meer begrijpen van de handelingen van de computer; ze moeten
herkennen dat er iets mist in het proces. Dat vereist meer vaardigheden dan voorheen.
We kunnen concluderen dat bij de recente verandering de kern van het vakmanschap niet
is veranderd – zoals dat bij de eerdere verandering, de transitie van ambacht naar
industrieel bakken, in 1985 wel het geval was – maar dat er méér vaardigheden in het
geding zijn. Men moet meer van het proces weten, meer van ICT en moet meer controle
houden op het proces. Ook al zijn dat niet echt grote veranderingen, leerprocessen
omtrent het nieuwe werken vinden er zeker plaats. Ook vindt W het belangrijk om
medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden bij deze nieuwe lijn. Het heeft hier dan ook
verschillende acties voor geformuleerd, passend in het EVC-beleid dat het bedrijf sinds
een aantal jaren voert.
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Nu de nieuwe lijn wordt geïntroduceerd, wordt er ook in het personeel geïnvesteerd.Ten
eerste is het personeel betrokken bij het ontwerp van nieuwe lijnen of machines; er wordt
dan ook goed uitgelegd wat er komt en waarom. Hiervoor is een simulatieprogramma
gebruikt waarmee het personeel bij wijze van (seriële!) introductie de nieuwe lijn in
werking ziet.
De lijn draait inmiddels. Op dit moment experimenteren de medewerkers met de lijn en
leren er via trial & error mee om te gaan. Het gaat al redelijk en het is te zien dat de
medewerkers al proberen routines in het werk te krijgen, al zal het opbouwen van nieuwe
routines nog wel even duren. Een medewerker schat dat het nog wel een jaar duurt,
voordat hij de lijn werkelijk in zijn vingers zal hebben. De ploegen in de bakkerij worden
overigens gekenmerkt als groepen (personen) die snel routines aanleren. De spil in dit
proces is de ploegleider. Problemen worden bij hem gemeld en als de ploeg het niet zelf
op kan lossen, overleggen ze met de directeur of een consultant-ingenieur over een
oplossing. Dit gehele (leer)proces wordt ingebed in het personeelsbeleid dat al aanwezig
is, waarbij medewerkers EVC-trajecten kunnen volgen.

MAATWERK ALS STANDAARD

A presenteert zich als een brede verbindingsspecialiste die voor vele markten duurzame
productiemiddelen ontwerpt en realiseert. Zij maakt hierbij gebruik van de vele
verbindingstechnieken zoals alle vormen van weerstandlassen en booglassen, maar ook van
laserlassen, drukvoegen, lijmen en andere soorten koude verbindingen of combinaties van
deze technieken. Het bedrijf heeft zich hierin ontwikkeld tot een van de belangrijkere
mondiale marktspelers; 95 procent van de producten gaat de landsgrenzen over. A
opereert in vele markten en levert machines, installaties en productie-units aan onder
meer de automobieltoeleveringsindustrie, de verpakkingsindustrie en de apparatenbouw.
A ontwikkelt innovatieve, functionele oplossingen op basis van maatwerk. De wensen en
eisen van de klant zijn het uitgangspunt voor de machines die het bedrijf maakt. Hierbij
wordt het hele traject verzorgd – van ontwerp tot inbedrijfstelling – op de productie-
plaats. Het betreft zowel uitgebreide oplossingen voor grote internationale bedrijven als
ook kleine projecten. Om projecten uit te voeren werkt A met zogenaamde cellen. De
metafoor van een levende cel is goed gekozen. In een cel zijn medewerkers met diverse
functies werkzaam. Een cel ontwikkelt aan de hand van de vraag; ze beginnen klein en
worden steeds groter tot ze weer afgebouwd worden. Een cel wordt geleid door een
projectleider Engineering die verantwoordelijk is voor (het technische deel van) het
project. De projectleider Engineering wordt ondersteund en geadviseerd door een
projectleider Besturing, die een deel van een project coördineert. Deze projectleider
Besturing stuurt de medewerkers in diverse functies in het project in de bouwfase aan.
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Dat kunnen afhankelijk van het project, elektromonteurs, machinebouwmonteurs,
robotmonteurs en besturingstechnici zijn. Zij zijn werkzaam bij diverse afdelingen in de
Productie Machinebouw: robotica, besturing, elektro, assemblage, meetkamer, magazijn en
de afdeling onderdelenfabricage. Deze afdelingen worden door een voorman gerund. De
voorman zorgt ervoor dat er voldoende personeelsleden met de juiste competenties
(afhankelijk van de productiefase) voor het desbetreffende project beschikbaar zijn.
In het proces wordt gebruik gemaakt van een PDM-systeem (product data management).
Het personeel krijgt taakomschrijvingen met instructie. De kwaliteitsbeheersing is onder
meer verankerd in ISO-9001. De projecten worden nauwgezet begeleid, van voorstudie en
ontwerp tot aan de oplossing van problemen, bouwen van systemen en een betrouwbaar
serviceapparaat. Inspectie van de door A gebouwde machines is ook een onderdeel van de
service. A gaat dus verder dan de bouw van een machine alleen; het gaat ook om de
inpassing van de machines in het productieproces van de klant.
A is gericht op innovatie en het leveren van maatwerk. A loopt voor op een aantal zaken
en is daarbij haar grootste Duitse concurrent voorbij. Het bedrijf gaat steeds meer
meespelen in het ‘global network’. De drijvende kracht van het bedrijf zit overal;
teamwork en mensenwerk worden daarbij als belangrijkste kenmerken genoemd:
verkopers zijn technisch adviseurs, in de markt heeft men agenten die signaleren, dat
wordt vervolgens intern weer technisch overgenomen. Informatie en communicatie zijn de
drijvende krachten. Het bedrijf past als systeemintegrator inzichten en technologieën toe.
Men ziet het als noodzaak om ‘state of the art’ uitgerust te zijn en voorop te lopen qua
technologische knowhow. Men wil zich constant blijven ontwikkelen. “De wetenschap van
morgen is de enige wetenschap”, “Onze producten zijn de producten van morgen”, “We moeten
weten wat er speelt.”

Continue vernieuwing en verbetering houdt ook in, dat A constant reflecteert op haar
processen (fasen in de productie). Dat gebeurt in het groot, maar ook in het klein: op
afdelingsniveau, celniveau. Alle processen leveren informatie op die wordt gebruikt om
ontwerpen weer te toetsen, aan te vullen, te verbeteren en te optimaliseren. Dit is een
doorgaand proces. Een belangrijk deel van het leren zit dus in de projecten, ingebakken in
de celstructuur. Met behulp van ‘gele kaarten’ worden fouten in de procesgang vastgelegd,
zodat ze een volgende keer kunnen worden voorkomen.
Behalve in deze parallelle leerprocessen, investeert A ook meer serieel in scholing en
opleiding van medewerkers. A zet zich in voor een adequate ontwikkeling van haar
medewerkers, of het nu gaat om vaktechnisch inzicht of sociale vaardigheden. De directie
maakt aan haar personeel duidelijk dat het bedrijf een ‘early adaptor’ is en dat men graag
nieuwsgierige, geïnteresseerde mensen in dienst heeft. Er wordt continu getraind, zowel in
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technische onderwerpen als ook bijvoorbeeld in vreemde talen. Daar het bedrijf
hoogwaardig maatwerk vraagt voor het opleiden van het personeel, wordt de
deskundigheid voor cursussen en opleidingen van specialistische instellingen gehaald.
Onderwijsinstellingen zijn hierbij overigens niet in beeld. A vindt ze niet flexibel genoeg
om op haar wensen in te spelen; ze hebben slechts een beperkt aanbod en kunnen niet
vraaggericht werken.
Interessant aan deze casus is de volledig projectgestuurde werkorganisatie: elke nieuwe
opdracht is een innovatieve reis op zoek naar maatwerk. De lasstraten en -machines van A
zijn enkelstuks installaties, waarin telkens de nieuwste inzichten en technologie wordt
verwerkt. Het bedrijf past als systeemintegrator deze inzichten en technologieën toe en
vindt het noodzakelijk om toonaangevend te zijn met zowel haar instrumentarium als haar
technologische expertise. Voortdurende investering in scholing en opleiding van
medewerkers wordt als een must gezien en is daarmee onderdeel van de cultuur van het
bedrijf geworden. In de projecten wordt continu geleerd. Eerdere projecten vormen
leerbronnen voor lopende projecten, lopende projecten geven input voor vernieuwing. De
kwaliteitszorg rondom het projectwerk is daarmee ook leercyclus.
Routines worden gezocht in het projectmatig werken. Het inwerken van nieuwe vaklieden
gebeurt expliciet volgens het principe van ‘ legitiem perifere participatie’ (Lave en Wenger,
1991): novices mogen meekijken en worden langzamerhand ingezet voor vakkundige
klussen.

Conclusie: op zoek naar nieuwe rollen voor ROC’s

De veranderprocessen bij W en A zijn sterk verschillend. Bij bakkerij W heeft de
introductie van een nieuwe lijn een nogal radicale verandering van werkroutines tot
gevolg. Nieuwe routines moeten ingeslepen worden om het productieproces weer op een
optimaal efficiëntieniveau te brengen. Als dit is gebeurd, krijgt het continue karakter van
het proces weer de overhand tot een volgende aardverschuiving wordt geregisseerd.
Veranderingen zijn eenmalig. Dit keer is die verandering door de medewerkers met
enthousiasme ontvangen, ook omdat ze door het management zorgvuldig is begeleid. Bij
machinebouwer A is innovatie onderdeel van de routine geworden: door het enkelstuks
karakter van de productie van lasstraten en andere machines, is elk project een leertraject
waarin de ervaringen van vorige trajecten worden verwerkt en benut. A is continu in de
weer om bij te blijven bij de laatste technische ontwikkelingen en past deze ook geregeld
toe. Leren en veranderen zijn inherent aan het werkproces en ingebed in de bedrijfs-
cultuur. Schoksgewijze veranderingen, zoals bij W, zijn we bij A niet tegengekomen,
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anderzijds kenmerkt ook W zich door een hoog niveau van kwaliteitszorg, met bijhorende
leerprocessen. Kenmerkend voor beide bedrijven is dat men oog heeft voor de
leerprocessen bij de medewerkers: de menselijke factor wordt in beide bedrijven centraal
gesteld; oftewel in ‘goed Nederlands’: human resources zijn voor beide bedrijven de
belangrijkste assets.

Ook in de andere vier cases die zijn onderzocht in het kader van onze verkenning, zien
we soortgelijke processen: in het zorgcentrum heeft drie jaar geleden een aardschok
plaatsgevonden (van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde zorg), die nog steeds niet is
verankerd in de routines van medewerkers (en bewoners!). Het waterschap probeert via
projectmatig werken nieuwe routines te ontwikkelen rond een klantgerichte,
communicatieve vorm van waterbeheer. De gaswacht organiseert continue leerprocessen
‘aan de koffietafel’, waardoor medewerkers in staat worden gesteld om voortdurend van
elkaar te leren. Bij Staatsbosbeheer zien we dat in een werkgemeenschap zich veel
informele leerprocessen afspelen en dat er gebruik wordt gemaakt van het brede
opleidingsaanbod van de organisatie. Oog voor leerprocessen in veranderingsprocessen
betekent dat men de tijd neemt voor het ontwikkelen van routines (wat tegelijkertijd
inhoudt dat men een cultuur heeft ontwikkeld waarin van fouten wordt geleerd) en
waarin time-outs voor leren (aan de koffietafel, in projectevaluaties) als belangrijk
instrument worden gezien.

De bedrijven vinden allemaal hun personeel een belangrijke productiefactor, de moeite
waard om in te investeren. In de bedrijfsstrategie krijgt HRM een prominente plaats en
leren is bewust ingebed in de veranderstrategieën die worden gehanteerd. Ontwikkeling
van het personeel is een belangrijk aandachtspunt voor het management. Men zet er
gerichte energie op: werknemers worden gestimuleerd om hun capaciteiten verder te
ontwikkelen door nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen, deelname aan scholing
wordt ondersteund en soms zelfs verplicht en binnen de werkprocessen wordt ruimte
gemaakt voor evaluatie en uitwisseling van ervaringen. Scholing en ontwikkeling worden
gezien als een investering in de toekomst van het bedrijf en zijn nauw gerelateerd aan de
ontwikkeling van visie en strategie van het bedrijf.
De bedrijven zoeken naar een balans tussen serieel en parallel georganiseerd leren. Daar
waar het leren los georganiseerd kan worden van het primaire proces, denken bedrijven in
leerdoelgerichte cursussen en opleidingstrajecten. Het serieel organiseren van training en
leerprocessen gebeurt echter wel vanuit de productielogica. Leerdoelen worden afgeleid
van hetgeen nodig is in het werkproces en men zoekt ‘leveranciers’ die maatwerk kunnen
leveren. Onderwijslogica (gebaseerd op leren voor eindtermen uit de kwalificatie-
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structuur) wordt alleen geaccepteerd voor leerlingen in initiële trajecten en bij training,
gericht op generieke niveauverhoging. Bij parallelle leerprocessen worden geen expliciete
leervragen geformuleerd.Wel hebben de bedrijven behoefte aan en baat bij tweedelijns-
ondersteuning: hoe kunnen werkomgevingen en verandertrajecten zodanig worden
ingericht dat optimaal van informeel leren gebruik kan worden gemaakt? Het zijn vooral
de direct- leidinggevenden, die een belangrijke rol moeten spelen bij het bevorderen van
het informele leerproces van hun werknemers.
In alle cases zien we dat het management gerichte pogingen onderneemt om
leerprocessen informeel te houden, dicht op het werkproces en/of het veranderings-
proces. ‘Leren’, ‘ontwikkelen’, ‘innoveren’ en ‘veranderen’ worden vrijwel synoniem
beschouwd. Men probeert ruimte voor leren in te bouwen in het reguliere werkproces.
Leven lang leren op de werkplek heeft alles te maken met de kwaliteit van de arbeid: het
leerpotentieel van werk gaat omhoog als er aandacht is voor leren, oog voor routine-
vorming en de tijd die dat kost, als er time-outs worden georganiseerd voor reflectie en
uitwisseling, als de inbreng van medewerkers wordt gewaardeerd en georganiseerd.
Ontwikkelingsgericht leren op de werkplek vraagt zelfverzekerde werknemers;
zelfvertrouwen ontstaat in een vertrouwde omgeving waarin de inbreng van eenieder
wordt gewaardeerd.

De cases laten een waaier aan leervragen en leeractiviteiten zien, waarbij instellingen uit
de beroepsonderwijskolom zinvolle dienstverlening kunnen aanbieden. Ondersteuning en
bevordering van leven lang leren in de context van bedrijven zal moeten aansluiten bij die
veelvormigheid van werkgerelateerd leren: er is niet één receptuur voor handen.We
hebben aan de hand van de cases een vijftal clusters onderscheiden van expliciete of
latente behoefte aan ondersteuning bij leerbeleid, variërend tussen het seriële en het
parallelle perspectief:
• initieel regulier opleiden;
• initieel opleiden als tweede kans voor laaggeschoolde werknemers;
• cursorisch aanbod;
• innovatie- en veranderingsbeleid;
• managementondersteuning bij werkplekleren.

ROC’s die bedrijven als A en W willen ondersteunen bij hun leerbeleid, zullen zich in
moeten kunnen leven in het leerpotentieel van de productieprocessen in die bedrijven en
mee moeten kunnen denken met het HRM-beleid en het innovatiebeleid. Dienstverlening
bij werkgerelateerde leerprocessen betekent een omslag in denken en handelen van
ROC’s: een omkering vindt plaats van aanbodsturing naar vraagsturing. Leervragen,
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inhouden en begeleidingsvormen zijn afhankelijk van het werkproces binnen het bedrijf en
zullen telkens opnieuw ontworpen moeten worden in samenspraak met de klant (het
bedrijf). Ook als een bedrijf vraagt om seriële ondersteuning door middel van cursussen
en training, verwacht men op maat gesneden aanbod dat inhoudelijk en organisatorisch
past bij het productieproces.
Als ROC’s een relevante aanbieder willen worden op de markt van een leven lang leren,
dan zullen zij hun werkorganisatie zodanig moeten inrichten dat zij in staat zijn om flexibel
maatwerk te leveren. Dat vraagt om herontwerp van een groot deel van de school-
organisatie. Bedrijfskundige literatuur geeft hiervoor aanwijzingen (zie Van Asseldonk,
2000): in een frontoffice verzorgen docenten in de rol van relatiemanagers het interactief
ontwerpen van de gewenste leertrajecten en ondersteuning. Daarbij moeten zij kunnen
vertrouwen op een backoffice, die ervoor zorgt dat de ontworpen trajecten ook worden
gerealiseerd door deskundigheden te combineren uit verschillende organisatie-eenheden
uit de organisatie. (Bedrijf A geeft hiervoor met zijn cellenstructuur een goed voorbeeld!)
De ontwerpende docent belooft in feite een grote mate van flexibele inzet van zijn
collega’s: het management van het ROC verzorgt hiertoe de strategische regie. Dit vraagt
om docenten die thuis zijn in het bedrijfsleven en die werkprocessen en organisatie-
veranderingen in een bedrijf kunnen vertalen in leerprocessen. Vooral de tweedelijns-
ondersteuning vraagt eerder om consultancyvaardigheden dan doceervaardigheden: een
uitbreiding van het competentieprofiel van docenten is het gevolg. Een innovatiegerichte
schoolorganisatie zal moeten rusten op professionele docenten die extern erkend worden
als partners bij technologie-implementatie en organisatieverandering. De gang van
regionaal opleidingencentrum, via loopbaancentrum naar regionaal kenniscentrum vraagt
om een bedrijfskundige opzet van de werkorganisatie, die rust op een strategische keus
van het instellingsmanagement. De crux in een dergelijke benadering is de school als
lerende organisatie: de instelling en het personeel zullen open moeten staan voor nieuwe
ontwikkelingen en kansen in de bedrijven in hun regio en deze aangrijpen om school-
interne leer- en ontwikkelingsprocessen aan te jagen. Het ROC zal, net als de zes
bestudeerde bedrijven, ‘oog voor leren’ moeten hebben van het personeel en er zorg voor
dragen dat docenten worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot praktijkdeskundigen.
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7 De rol van intermediaire organisaties
in de vraagarticulatie

Jittie Brandsma, Universiteit Twente
Jolanda Botke, CINOP met medewerking van Tim Mainhard, CINOP.

IN HET OVERHEIDSBELEID WORDT DE KENNISECONOMIE, OFWEL KENNISSAMENLEVING

STERK GEPROPAGEERD, ZO NIET VERONDERSTELD DAT NEDERLAND AL EEN

KENNISECONOMIE IS11. DAT ER SPRAKE IS VAN EEN (OPKOMENDE) KENNISECONOMIE

WORDT GEBASEERD OP EEN AANTAL ‘ARGUMENTEN’, OF BETER, ASSUMPTIES. ZO WORDT

ER OP GEWEZEN DAT DE DYNAMIEK IN KENNISONTWIKKELING EN INNOVATIE ERTOE LEIDT

DAT DE HALFWAARDETIJD VAN FUNCTIES EN BEROEPEN EN VAN KWALIFICATIES EN

COMPETENTIES VAN BEROEPSBEOEFENAREN IN HOOG TEMPO ZAL VERKORTEN. OOK

WORDT VEELVULDIG GEWEZEN OP DE VERANDERENDE ARBEIDSMARKTVERHOUDINGEN,

WAARBIJ ‘LIFETIME EMPLOYMENT’ VERDWIJNT. DE COMMISSIE SOCIAAL-ECONOMISCH

DESKUNDIGEN (CSED) VAN DE SER (2001) GAAT IN OP DERGELIJKE ONTWIKKELINGEN,

MAAR SPREEKT HIERBIJ VAN ‘MYTHES’ OVER ARBEIDSPATRONEN. ASSUMPTIES, ZOALS HET

TOENEMEN VAN FLEXIBELE ARBEIDSRELATIES, HET VERDWIJNEN VAN DE 9- TOT 5-BANEN,

GROEIENDE ARBEIDSMOBILITEIT, HET VERDWIJNEN VAN DE BAAN VOOR HET LEVEN, DE

VERKORTING VAN HET ARBEIDZAME LEVEN, DE AFNAME VAN LAGER GESCHOOLD WERK EN

DE TOENAME VAN DE KWALITEIT VAN DE ARBEID, WORDEN NIET ZONDER MEER DOOR DE

STATISTIEKEN EN/OF ONDERZOEK GESTAAFD. OF, ZOALS DE CSED HET FORMULEERT:

“(…) DE EMPIRISCHE BASIS OM VAN EEN NIEUWE TREND OF VAN ‘KOPLOPERS’ (WAT

SUGGEREERT DAT ER EEN PELOTON VAN VOLGERS ZAL ZIJN) TE SPREKEN ONTBREEKT

(NOG)” (CSED, 2001).
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11 De begrippen

kennissamenleving en

kenniseconomie worden

daarbij vaak, doch ten

onrechte, als uitwisselbare

begrippen gehanteerd; het

tweede begrip heeft een

beperktere betekenis dan

het eerste. Gelet op de

focus van deze bijdrage,

hanteren we hier het

begrip kenniseconomie.
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Introductie

Het concept van de kenniseconomie is ambigu. Bovendien lijkt in het huidige debat over
de kenniseconomie de wens soms de vader van de gedachte. De Wilde (2001) spreekt in
dit verband van de ‘kenniscultus’ en ‘kenniscultusdenkers’; een cultus die is gebaseerd op
het geloof dat de (opkomende) kenniseconomie een radicale verandering in de grondslag
van die samenleving zal bewerkstelligen, dan wel tot een nieuw type samenleving zal
leiden. De Wilde wijst erop dat bij gebrek aan een kritische analyse van wat nu werkelijk
gaande is, de kenniseconomie dreigt te verworden tot een mythe met ‘kennis’ als een
overheersend en statisch imperatief.

Dit neemt niet weg dat er een breed draagvlak lijkt te bestaan voor (de noodzaak van)
‘een leven lang leren’ (De Grip, 2000; Onderwijsraad, 2002; SER, 2002) en dat
verondersteld wordt dat ‘leren’ in de kenniseconomie een andere invulling zal (moeten)
krijgen dan in het industriële tijdperk. In dit verband wordt wel gesproken van het ‘nieuwe
leren’. De SER (2002) wijst er in haar advies over het ‘nieuwe leren’ op dat een brede
benadering van een leven lang leren noodzakelijk is. Deze brede benadering omvat volgens
de SER zowel formele scholing als niet-formele en informele scholing.Waar de formele
scholing verwijst naar het ‘traditionele leren’ in onderwijs- en scholingsinstellingen,
verwijzen de niet-formele en informele scholingsactiviteiten naar al dan niet
gestructureerde en intentionele leeractiviteiten buiten onderwijs- en scholingsinstellingen
(bijvoorbeeld werkplekleren, leren door te doen, maar ook erkenning van elders/hoe dan
ook verworven competenties). Ook de CSED (2001) is, ondanks haar kritische noten,
deze mening toegedaan. Niet zozeer een kritische analyse van de kenniseconomie en haar
consequenties vormt hierbij het uitgangspunt, als wel de veronderstelling dat alleen
continue innovatie resulteert in voldoende (internationale) concurrentie-kracht. Daarbij
wordt evenwel het begrip innovatie niet geproblematiseerd.

Er kunnen echter twee typen innovaties worden onderscheiden, met zeer verschillende
consequenties voor scholing, training en een leven lang leren:
• Het eerste type betreft de technologische organisatie van innovatie. Dit resulteert met

name in technologische procesinnovatie en in rationalisatie, controle, kostenreductie en
een aangescherpte taakverdeling en disciplinering binnen arbeidsorganisaties. Voor dit
type innovatie is gecodificeerde kennis en formele scholing nodig, vooral voor hoger
opgeleide werknemers.

• Het tweede type innovatie betreft de sociale organisatie van innovatie. Deze resulteert
doorgaans in zowel technologische en organisatorische procesinnovatie, als in
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productinnovatie. Dit type innovatie vergt zowel gecodificeerde als verborgen kennis
(tacit knowledge) en zowel formeel, als informeel leren ofwel een leven lang leren
(Mayer, 2002).

Alleen in het geval van sociale organisatie van innovatie lijkt het ‘nieuwe leren’
noodzakelijk. Dit ‘nieuwe leren’ kent een bestuurlijk-organisatorische en een
onderwijskundige dimensie. De bestuurlijk-organisatorische dimensie refereert aan de
verhouding tussen actoren (vgl. Smid, 2001). In de context van het ‘nieuwe leren’ kantelen
die verhoudingen, waarbij de opleidings- en leervragen van individuele bedrijven en/of
individuele personen (werknemers én niet-werkenden) het aanknopingspunt worden. Dit
impliceert een verschuiving van aanbod- naar vraagsturing, waarbij de rol van zowel
aanbieders als van faciliterende of ondersteunende organisaties een andere wordt. Het
startpunt voor hun activiteiten komt te liggen bij de identificatie van de vragers naar
opleidingen/leeractiviteiten alsmede het duidelijk krijgen van hun leerbehoeften.

Het ‘nieuwe leren’ kent daarnaast ook een onderwijskundige dimensie. Het gaat hierbij
zowel om het ‘curriculaire niveau’, als om het niveau van het ‘pedagogisch-didactisch
ontwerp’. Hoewel deze termen primair associaties oproepen met het ‘schoolse leren’, zijn
ze – in aangepaste vorm – vertaalbaar naar de context van een leven lang leren. Op het
curriculaire niveau heeft het ‘nieuwe leren’ primair implicaties voor de wijze waarop
leervragen (van bedrijven en/of individuen) worden bediend. Een aanbod van standaard-
cursussen/-trajecten en verzorgd door standaardaanbieders voldoet niet (meer).
Aangesloten zal moeten worden bij de specifieke wensen en eisen van de ‘klant’. Op het
‘pedagogisch-didactische niveau’ heeft het ‘nieuwe leren’ vooral implicaties voor de wijze
waarop wordt geleerd en de ‘leerarrangementen’ die geboden worden12.

Kader en uitvoering van de studie

Nederland moet zich ontwikkelen tot een hoogwaardige kenniseconomie en zich daarbij,
bij voorkeur, in de voorhoede van de EU-landen bevinden. Een leven lang leren is
momenteel dan ook het adagium. Hoewel een kwantitatief criterium ontbreekt voor de
vraag wanneer er voldoende wordt geleerd, wordt tegelijkertijd geconstateerd dat
Nederland een onderinvestering in initieel en postinitieel onderwijs kent in vergelijking
met omringende landen. Het economische innovatievermogen is hierdoor onvoldoende en
de economische groei valt lager uit dan mogelijk zou zijn (Onderwijsraad, 2003b; Nauta en
Van der Steenhoven, 2003). Naast onderinvestering in de scholing van/door specifieke
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groepen en versnippering in (beleids)initiatieven en -instrumenten, wijst de SER (2002) op
de intransparantie van het aanbod en een ontoereikende vraagsturing, hetgeen eveneens
leidt tot onderinvestering. Kennelijk is sprake van een mismatch tussen vraag naar en
aanbod van scholings- en leeractiviteiten. De vraag is of de oorzaken van deze mismatch
en het niet optimaal functioneren van de scholingsmarkt gerelateerd kunnen worden aan
de bestuurlijk-organisatorische dimensie of aan de curriculaire dimensie van leren of aan
beide.

Schematisch zou het functioneren van de scholingsmarkt kunnen worden opgehangen aan
drie kernactoren (waarmee niet gesuggereerd wordt dat dit de enige actoren zijn): Kbb’s,
scholingsfondsen en de brancheorganisaties (zie schema 7.1). Deze actoren opereren
primair op landelijk niveau, maar kunnen (bijvoorbeeld via regionale structuren) een
faciliterende rol spelen in het proces van vraagarticulatie op lokaal niveau door het
(helpen) formuleren van de leervragen van bedrijven en bij het bijeen brengen van vraag
en aanbod.

Schema 7.1: Vraagarticulatie top-down en bottom-up
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Over de rol van regionale dan wel landelijk opererende branche- en sectororganisaties in
(het faciliteren van) de vraagarticulatie is nog niet zo veel bekend. De veronderstelling
over de rol van regionale intermediairs in de vraagarticulatie is dat ze dichter bij de
bedrijven staan dan het landelijke niveau van die organisaties en daarmee een rol kunnen
spelen in de vertaling van leervragen in scholingsaanbod.

Ten aanzien van het functioneren van de O&O-fondsen is meer bekend uit onderzoek,
verricht door Waterreus (2002). Uit zijn studie komen indicaties dat O&O-fondsen er niet
in slagen om het midden- en kleinbedrijf te bereiken. Voorts blijkt uit dit onderzoek dat
van de achttien O&O-fondsen die de betreffende vraag hebben beantwoord er dertien tot
veertien beschikken over een eigen opleidingsinstituut. En hoewel meer dan de helft van
deze O&O-fondsen stelt dat bedrijven vrij zijn in de keuze van een opleidingsinstituut,
blijkt in de praktijk dat de helft van de betreffende O&O-fondsen er de voorkeur aan
geeft om vooral scholing te subsidiëren die door het eigen instituut wordt verzorgd.
Slechts een klein percentage van de door de fondsen gefinancierde scholing wordt volgens
Waterreus ‘weggezet’ bij publieke onderwijsinstellingen als de ROCs. De voorkeur voor
de eigen scholingsinstelling zou een indicatie kunnen zijn dat in de betreffende branches
het accent niet zozeer ligt op (het faciliteren van) de vraagarticulatie, maar meer op het
instandhouden van het eigen (branche)opleidingsinstituut.

Eén van de factoren die mogelijk debet is aan het geconstateerde intransparante karakter
van de scholingsmarkt en aan onvoldoende vraagsturing is het top-down karakter van de
vraagarticulering. Dit wordt gerepresenteerd door de ononderbroken pijlen in schema 7.1
(pagina 96). Dit zou wel eens kunnen leiden tot een scholingaanbod, dat qua inhoud (maar
ook in tijd en plaats) onvoldoende aansluit op de werkelijke leervragen van bedrijven. In
vraagarticulatie zou naar onze mening ook een bottom-up proces moeten plaatsvinden
(de onderbroken pijlen in het schema). De veronderstelling is dat er bij de vraagarticulatie
voor het leren, in het bijzonder het postinitiële leren, te veel sprake is van een top-down
benadering en dat de intermediaire organisaties (O&O-fondsen en brancheorganisaties)
onvoldoende in staat zijn de vraagarticulatie van bedrijven en werknemers te onder-
steunen. Om te onderzoeken of deze aanname juist is, dienen de volgende vragen te
worden beantwoord:
• Op welke wijze verloopt de vraagarticulatie in de praktijk?
• Welke rol vervullen intermediaire organisaties als O&O-fondsen en brancheorganisaties

en eventueel ook regionale organisaties in deze vraagarticulatie (ofwel kunnen ze
vervullen)?
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• Doen zich op dit punt verschillen voor tussen branches die kunnen wijzen op meer of
minder succesvolle strategieën?

In 2003 is door het Expertisecentrum van CINOP en de Universiteit Twente een
onderzoek uitgevoerd naar de articulatie van postinitiële kennisvragen in branches. Het
onderzoek is in de tweede helft van 2003 uitgevoerd in drie branches: de dakdekkers, de
metaalbewerking en de medische technologie. Deze zijn geselecteerd op grond van drie
criteria:
• potentieel verschil in ‘kennisintensiteit’;
• indicaties inzake de verschillen in scholingsinspanning;
• de aan-/afwezigheid van scholingsfondsen.

Gelet op het feit dat er in Nederland circa 160 scholingsfondsen zijn (Waterreus, 2002) is
de studie niet representatief. Niet in het minst omdat de fondsen sterk verschillen qua
omvang, heffingssysteem, uitgavenpatroon, subsidieprocedures, beheer en bestuur, hun
inbedding in de sector en de reikwijdte van hun activiteiten. Sommige fondsen houden
zich alleen bezig met de verevening van scholingskosten, andere zijn betrokken bij
coördinatie van scholingsbeleid en nog weer andere houden zich niet alleen met scholing
bezig, maar ondersteunen ook activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt en
werkgelegenheid (Van Doorn, 1997).

Dit laat onverlet dat de casestudies inzicht bieden in de wijze waarop de vraagarticulatie
in de praktijk verloopt en in voorbeelden van sectorale en regionale strategieën die wel of
niet werken bij het versterken van de vraagarticulatie en het doorbreken van de
(veronderstelde) top-down benadering. In deze bijdrage presenteren we de resultaten van
het onderzoek, waarbij we vooral ingaan op de rol die intermediaire organisaties spelen in
de vraagarticulatie.

Vraagarticulatie in de praktijk

DAKDEKKERS

De dakdekkersector is onderverdeeld in drie deelsectoren: hellende daken, platte
(bitumineuze) daken en rieten daken. Het onderzoek richtte zich op de (deel)sector
hellende daken. Deze deelsector kent een eigen brancheorganisatie, te weten Het
Hellende Dak en een daaraan gelieerde opleidingsinstelling ‘Stichting Opleidingen Hellende
Daken’ (SOHD). De SOHD publiceert elk half jaar een scholingsaanbod in de catalogus
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van het scholingsfonds, Stichting Fonds Bouwnijverheid (SFB). De SFB vergoedt twee
scholingsdagen per werknemer per jaar.Werkgevers ontvangen een bijdrage in de cursus-,
verlet- en reiskosten voor de dagen waarop hun werknemers dergelijke cursussen volgen.
De SFB vergoedt de kosten echter alleen indien de betreffende cursussen zijn opgenomen
in de cursuscatalogus. Voor de deelsector Hellende daken gaat het om 95 procent van de
opleidingen die worden aangeboden door de SOHD. Voor zover er sprake is van vraag-
articulatie betreft het vragen (door de SOHD) naar de toekomstige behoefte aan huidige
en nieuwe opleidingen. Belemmerend voor de vraagarticulatie is dat de sector als geheel
weinig scholingsbereid is. In veel bedrijven wordt (formele) scholing niet als nuttig gezien.
In samenhang met de laaggekwalificeerde instroom leidt dit tot geringe aandacht voor
postinitiële kennisvragen en postinitieel leren.

In de sector is ook de Stichting Dakmeester actief. De Stichting is in 1998 opgericht door
een aantal grote leveranciers van dakproducten. Een belangrijke reden voor de oprichting
van de stichting was dat er een toenemende vraag naar dakbedekkerbedrijven was die in
staat waren om voor het complete dak als onderaannemer op te treden. Bovendien was
er behoefte aan bedrijven die ook nieuwe producten en technieken konden toepassen
(waaronder zonnepanelen) én de constatering dat de bestaande structuren van scholings-
financiering en -ondersteuning niet flexibel genoeg waren om snel op dergelijke
ontwikkelingen in te spelen. De Stichting Dakmeester ondersteunt haar leden (26
gecertificeerde ‘Dakmeesters’, die samen 25 procent van de markt bestrijken) met
seminars, cursussen, voorlichting over nieuwe materialen en technieken. De stichting
voldoet hiermee aan de behoefte van de bouwbranche en de consument aan bedrijven die
enerzijds aan een zeker kwaliteitsniveau voldoen (het KOMO-procescertificaat Dakdekken
Hellende Daken), alsook gekwalificeerd zijn om (ook) de nieuwste dakproducten, zoals
zonne-energiesystemen en zonnecollectoren te installeren. Omdat de reguliere sectorale
scholingsinstellingen niet in staat zijn om snel genoeg (als producten op de markt komen,
moeten ze ook geïnstalleerd kunnen worden) op deze nieuwe (bottom-up) leervragen in
te spelen, ontwikkelde de Stichting Dakmeester zelf een aantal trainingen. Deze worden
overigens na verloop van tijd overgedragen aan de SOHD en komen voor een breder
publiek in de sector beschikbaar (en zijn – na opname in de catalogus – subsidiabel).

Geconstateerd kan worden dat een sectorale scholingsinstelling in combinatie met een
scholingsfonds kennelijk een relatief bureaucratische structuur vormt, die onvoldoende
(snel) antwoord kan geven op leervragen rondom productinnovaties. De kloof tussen
vraag en aanbod kent hier zowel een bestuurlijk-organisatorische dimensie (onvoldoende
vraaggerichtheid van brancheorganisaties, opleidingsinstituut én O&O-fonds), als een
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onderwijskundige dimensie (standaardcursussen en -aanbieders kunnen onvoldoende
inspelen op actuele ontwikkelingen). De kloof wordt deels door de Stichting Dakmeester
opgevuld. ‘Deels’, omdat de stichting maar een deel van de branche vertegenwoordigt.
Bovendien beperkt het ‘aanbod’ zich tot formele scholing in de context van
technologische innovatie. En ten slotte kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de mate
van vraagsturing. De vraag lijkt primair te worden bepaald door producenten van nieuwe
dakproducten.

MEDISCHE TECHNOLOGIE

De branche van de medische technologie houdt zich bezig met de maatschappelijke
relevantie van medische hulpmiddelen; variërend van complexe medische apparatuur als
MRI-scanners tot loophulpmiddelen en steunkousen. Deze hulpmiddelen kunnen zowel in
de intra- als extramurale zorg worden gebruikt. In de branche wordt een indeling
gehanteerd naar verschillende deelsectoren, zoals in-vitrofertilisatie, elektromedische
apparatuur, hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen, therapeutische elastische
kousen, audiologische apparatuur, tandheelkundige apparatuur en materialen, toeleverende
fabrikanten medische technologie, medische disposables of antidecubitusmiddelen. In het
kader van dit onderzoek hebben we ons beperkt tot de (deel)sector elektromedische
apparatuur. De markt voor elektromedische apparatuur bedraagt wereldwijd rond 27
miljard dollar. Eénvijfde deel daarvan nemen Nederlandse ondernemingen voor hun
rekening.

De branche kent geen eigen opleidingsstructuur en geen eigen scholingsfonds. Soms
maken bedrijven gebruik van een tegemoetkoming vanuit OFE Installatie13. Dit kan als de
kennisvragen op elektrotechnisch gebied beantwoord kunnen worden via het aanbod in de
cursuscatalogus van OFE Installatie. In specifieke (elektro)medisch-technologische vragen
wordt niet op brancheniveau voorzien. Het ontbreken van een (scholingsfonds)catalogus
leidt ertoe dat er geen enkel centraal overzicht is van landelijke, dan wel regionale
scholingsmogelijkheden. Brancheorganisaties (Faron en FHI) hebben geen specifieke rol bij
(het stimuleren van) opleiden en leren. Er is geen sectoraal scholingsinstituut. Het hiaat in
scholingsvraag en -aanbod wordt waar mogelijk door de bedrijven zelf opgevuld met een
(eigen) aanbod. Naast een gebrek aan inzicht in relevant aanbod van hogescholen en
universiteiten, wreekt zich ook dat deze kennisinstellingen veelal hun eigen agenda hebben
die niet altijd strookt met de vraag uit de bedrijven.

We zien hier dat het ontbreken van een scholingsfonds geen positieve invloed heeft op
scholing binnen de sector. Scholingsaanbieders en -afnemers kennen elkaar slecht of niet.

13 OFE Installatie is het

opleidings- en ontwik-

kelingsfonds voor de

elektrotechnische bedrijfs-

tak.Werknemers die onder

de CAO voor het

elektrotechnisch bedrijf

vallen, kunnen aanspraak

maken op één dag

scholingsverlof per jaar,

maximaal drie dagen. Zij

moeten dan wel langer dan

één jaar bij dezelfde

werkgever in dienst zijn.
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Ook regionale platforms, zoals bijvoorbeeld gelanceerd rondom Eindhoven (waar de
grootste concentratie van kennisinstellingen en medisch-technologische bedrijven zich
bevindt), hebben niet bijgedragen aan de stimulering van vraagarticulatie. De kloof tussen
vraag en aanbod kent hier zowel een bestuurlijk-organisatorische dimensie (aanbod-
gerichtheid), als een onderwijskundige dimensie (geen specifiek aanbod). Deze kloof wordt
deels door de bedrijven zelf opgevuld, enerzijds door zelf scholingactiviteiten te
organiseren, anderzijds door kennis vanuit het buitenland te halen (zowel op het niveau
van individuele werknemers die in dienst komen, als op het niveau van het ‘opkopen’ van
bedrijven die de benodigde kennis hebben).

DE METAALBEWERKING

Ook de metaalbewerkingsector loopt tegen het probleem van vraagarticulatie aan. De
sector erkent dat het niet eenvoudig is om de ‘nieuwe’ leervragen van bedrijven en hun
werknemers boven tafel te krijgen. Via de communicatie over de samenstelling van de
cursuscatalogus kent de branche een zekere mate van vraagarticulatie. De bij het
opleidings- en ontwikkelingsfonds (OOM) aangesloten bedrijven wordt gevraagd naar hun
leervragen of naar suggesties voor op te nemen cursussen. De respons op deze vraag is
echter matig. Voor zover sprake is van vraagarticulatie, vindt deze voornamelijk plaats:
• via een inventarisatie van cursussen die in het voorgaande jaar de meeste deelname

hebben gekend;
• via input van de scholingsadviseurs die de bedrijven bezoeken (maar ook de leden-

adviseurs van de brancheorganisatie);
• via een marktmonitor waarin nagegaan wordt welke diensten van het fonds worden

gebruikt, wat de waardering daarvoor is en (op hoofdlijnen) welke ontwikkelingen zich
in de bedrijven voordoen.

De gelegenheid bestaat om cursussen buiten de in de catalogus vermelde opleidings-
instellingen gefinancierd te krijgen. Circa 80 procent van de scholing die door het fonds
wordt gesubsidieerd, valt in deze categorie. De cursuscatalogus omvat ook voorzieningen
met betrekking tot EVC en scholing van werkzoekenden. Vanuit het fonds wordt één
scholingsdag per werknemer per jaar vergoed.

In vervolg op een eerder project, waarin het scholingsfonds (OOM) en de branche-
organisatie (Metaalunie) nauw samenwerkten, wordt door deze organisaties nu een
pilotproject rond de invoering van vouchers uitgevoerd. Het versterken van de vraag-
articulatie is één van de doelen van het project, hoewel het primaire doel door de direct
betrokkenen meer wordt geformuleerd in termen van het bewerkstelligen van een omslag
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in het denken over opleiden en leren; van formele scholing naar permanente ontwikkeling
van werknemers en uiteindelijk ook bedrijven. Dit moet de innovatieve slagkracht van de
branche versterken. In het pilot-voucherproject, waaraan op dit moment 35 bedrijven
meedoen, wordt getracht werknemers en werkgevers direct met elkaar in gesprek te
brengen over de ontwikkeling van de werknemers en hun leervragen. Het ‘leren’ beperkt
zich niet tot voor de bedrijfstak relevante cursussen, zoals bij de reguliere scholings-
subsidie, maar kan in principe alles omvatten. Aangezien het een pilot betreft waaraan
slechts een klein aantal bedrijven meedoet (afgezet tegen alle bedrijven in de branche), is
het nog te vroeg om deze strategie als succesvol te bestempelen.Wel bestaat bij
betrokkenen de indruk dat ‘scholing’ bij de betrokken bedrijven als issue aan belang heeft
gewonnen en ook meer aan de bedrijfsstrategie wordt verbonden. Overigens hebben de
ervaringen uit het aan het voucherproject voorafgaande employabilityproject geleerd dat
een goede afstemming tussen de verschillende (op landelijk niveau opererende)
organisaties, zoals scholingsfonds en brancheorganisatie, van groot belang is. Het risico is
anders groot dat betrokken organisaties weliswaar hetzelfde nastreven, maar van elkaar
nauwelijks weten waar ze mee bezig zijn.

Waar in de dakdekkersector en de medische technologie het regionale niveau tot nu toe
nauwelijks een rol lijkt te spelen in (het faciliteren van) de vraagarticulatie, lijkt dit in de
metaalbewerkingsector anders te liggen, hoewel de rol van een regionale intermediair zich
hier beperkt tot één regio. Het betreft de Vereniging Metaalindustrie Twente (VMT). Bij de
inmiddels dertig jaar bestaande VMT zijn circa 150 bedrijven aangesloten uit Twente en de
Achterhoek. De VMT richt zich op de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de
aangesloten bedrijven in de breedste zin van het woord. Oorspronkelijk kreeg deze
doelstelling een tamelijk beperkte invulling in de vorm van het beantwoorden van vragen
op het vlak van de economische en juridische bedrijfsvoering. Inmiddels is een nieuwe
strategie uitgezet die nadrukkelijker aandacht wil besteden aan het bevorderen van
samenwerking en innovatie. Eén van de strategieën is het opzetten van kleine discussie-
groepen van bedrijven, bij voorkeur uit verschillende deelsectoren, zoals de metaal-
bewerking, metalektro of kunststof. In deze groepen worden gemeenschappelijke thema’s
als exportstrategieën besproken. Deze discussiegroepen richten zich niet alleen op de
directies van bedrijven, maar ook op het middenkader. De bedoeling is dat bedrijven van
elkaar leren en zo mogelijk nadere samenwerkingsverbanden aangaan. Deze strategie is
relatief nieuw, maar er zijn al goede voorbeelden van samenwerking tussen de deelnemers.
Zo stimuleert de VMT dat bedrijven, die met een bepaalde vraag zitten, advies vragen bij
andere bedrijven. Een concreet voorbeeld is een bedrijf dat handmatig filters fabriceert.
Dat zou met laser-lassen een stuk sneller en efficiënter kunnen gebeuren. Het bedrijf
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wilde niet te rade gaan bij een universiteit, omdat men daar niet dezelfde ‘taal’ spreekt en
men zijn eigen agenda heeft. Uiteindelijk heeft het bedrijf advies gevraagd bij een bedrijf
dat enkele jaren daarvoor de overstap naar de lasertechniek had gemaakt.

De insteek van de VMT is dat de vragen en problemen van de bedrijven centraal staan
(bestuurlijk-organisatorische dimensie), waarbij ingezet wordt op kennisuitwisseling en
samenwerking tussen bedrijven (versterken innovatiekracht), maar ook op het
optimaliseren van de relaties en samenwerking met de kennisinstellingen in de regio
(onderwijskundige dimensie). Wat betreft het laatste lijkt het een beperking te zijn dat die
kennisinstellingen niet altijd de taal van het (regionale) bedrijfsleven ‘verstaan’, waardoor
bedrijven minder snel geneigd zijn bij deze instellingen aan te kloppen. Dit probleem zagen
we ook bij de sector medische technologie.

Zowel voor het voucherproject, als voor de nieuwe strategie van de VMT geldt dat het
nog te vroeg is om hieraan conclusies te verbinden in termen van meer of minder
succesvolle benaderingen in het ondersteunen en faciliteren van de vraagarticulatie, zowel
op het niveau van de bedrijven als op het niveau van de individuele werknemers. De
leervragen van die bedrijven en werknemers lijken echter wel meer centraal te komen
staan.Tegelijkertijd blijkt echter een verbinding tussen het landelijk en regionaal niveau en
de op die niveaus ontwikkelde initiatieven te ontbreken. Men kent elkaar en weet wellicht
op hoofdlijnen ook nog van elkaar wat men doet, maar daar houdt het mee op.

Reflectie

Het concept van het ‘nieuwe leren’ is normatief in twee opzichten. Enerzijds liggen er
impliciete assumpties met betrekking tot de kenniseconomie aan ten grondslag, waarbij in
de beleidsdiscussies het economisch prerogatief overheerst. Anderzijds lijkt het concept in
hoge mate gestoeld te zijn op de individuele verantwoordelijkheid ten aanzien van het
formuleren van leervragen in de context van een leven lang leren. Die individuele
verantwoordelijkheid kan zowel betrekking hebben op de verantwoordelijkheid van
individuele bedrijven, als van individuele werknemers (of niet-werkenden). Vanuit dit
perspectief dient vraagarticulatie te zijn gebaseerd op identificatie van ‘leervragers’ en hun
leerbehoeften (bestuurlijk-organisatorische dimensie) en op maatwerk naar inhoud en
wijze waarop geleerd wordt (onderwijskundige dimensie). In de onderzochte branches
lijken beide dimensies – en daarmee het ‘nieuwe leren’ – nog maar beperkt uitgewerkt. De
vormgeving van het scholingsaanbod is nog steeds in hoge mate aanbodgericht en het
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maatwerkgehalte zeer beperkt. De aanwezigheid van een O&O-fonds lijkt een positieve
invloed te hebben op de vraagarticulatie binnen een branche. De manier waarop een
O&O-fonds werkt of de activiteiten waarvoor vergoeding wordt gegeven, is echter zeer
bepalend voor de mate van vraagarticulatie. Zowel de het Scholingsfonds Bouwnijverheid
als de (aan de medische technologie gerelateerde) OFE Installatie vergoeden alleen
activiteiten uit hun catalogus. Een initiatief als de Stichting Dakmeester lijkt in dit verband
een meer beloftevolle strategie. Maar ook die kent echter haar beperkingen, gegeven het
kleine aantal bedrijven dat wordt vertegenwoordigd, het tamelijk exclusieve karakter van
de Stichting en vooral de relatief grote invloed van leveranciers van dakproducten,
waardoor van vraagsturing maar in beperkte mate sprake is.

De aanname is dat in het kader van de kenniseconomie en het ‘nieuwe leren’ het non-
formele en informele leren aan belang zullen toenemen ten opzichte van het huidige
formele leren. Er zijn enkele hardere argumenten om non-formeel en informeel leren
meer aandacht te geven. Enerzijds is sprake van een grotere leerefficiëntie dan bij formeel
leren, in het bijzonder bij groepen die doorgaans minder gebruik maken van het reguliere
en formele (postinitiële) aanbod (Onderwijsraad, 2002). Anderzijds kunnen de
kwalificeringsmogelijkheden die non-formele en informele leercontexten bieden, bijdragen
aan een grotere kosteneffectiviteit (OECD, 2001).

Het formele leren domineert nog grotendeels het door O&O-fondsen gesubsidieerde
aanbod. Op zich is dit niet verwonderlijk. Non-formeel en informeel leren laten zich qua
tijd en ruimte lastig afbakenen en vormen (deels) een neveneffect van andere activiteiten.
Voor subsidieverstrekkers zoals de O&O-fondsen gaat het derhalve om lastig grijpbare en
af te bakenen leeractiviteiten (Van Ravens, 2001). Het versterken van de faciliterende rol
bij de vraagarticulatie, zowel waar het gaat om het formele leren, maar zeker waar het
gaat om het informele en non-formele leren, vergt van de intermediaire organisaties een
andere aanpak. Het antwoord op de vraag of deze organisaties in staat zullen zijn de
vereiste omslag te maken, hangt af van de wijze waarop ze hun (subsidiërings)taak invullen
en van de daaraan ten grondslag liggende visie op leren in de bedrijfstak. Uit de cases
blijkt dat de dakdekkers aan het begin staan van die omslag, terwijl de metaalbewerkings-
branche aan het exploreren is, hoe de nieuwe visie op leren ‘beïnstrumenteerd’ kan
worden middels de voucher-pilot en het bekostigen van EVC-procedures. De
(elektro)medische technologie kent geen scholingsfonds en de rol van de branche- en
regionale organisaties in de articulatie van leervragen is zeer beperkt. De branche lijkt
zich nog niet bewust van de noodzaak tot het ‘nieuwe leren’. Dat heeft wellicht ook te
maken met het internationale karakter en de nadruk op het ‘kopen’ van kennis.
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De rol van de brancheorganisatie in het stimuleren van het nieuwe leren en het faciliteren
van vraagarticulatie lijkt tot nu toe beperkt, hoewel er verschillen zijn tussen branches. De
rol van brancheorganisaties lijkt belangrijker naarmate de samenwerking met het
O&O-fonds nauwer is. Factoren die daarin een rol lijken te spelen, zijn het al dan niet
beschikken over een eigen sectoraal opleidingsfonds en de gerichtheid op het landelijk
beleid. Daar waar brancheorganisaties ook signalen omtrent scholingsbehoeften van
bedrijven via hun buitendienstmedewerkers oppikken, is een betere coördinatie tussen
brancheorganisatie en O&O-fonds geïndiceerd. Dit geldt overigens eveneens richting
Kbb’s. Men weet onvoldoende van elkaar waar men mee bezig is.
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8 Experimenten met de individuele
leerrekening

Ria Groenenberg, CINOP

DE ACHTERGROND VAN DE EXPERIMENTEN MET DE INDIVIDUELE LEERREKENING (ILR) IS

EEN EUROPESE BELEIDSLIJN UIT 2000. DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE HEBBEN

TIJDENS EEN EUROPESE TOPCONFERENTIE IN LISSABON BESLOTEN DAT EEN LEVEN LANG

LEREN DE KOMENDE DECENNIA HÉT LEIDENDE PRINCIPE ZAL ZIJN VAN HET ONDERWIJS-

EN SCHOLINGSBELEID IN DE LIDSTATEN (ZIE OOK OECD, 1996). DE BELEIDSLIJN VAN

‘EEN LEVEN LANG LEREN’ IS VASTGELEGD IN HET EUROPEES MEMORANDUM VAN DE

EUROPESE COMMISSIE. IN DAT MEMORANDUM WORDT DE INDIVIDUELE LEERREKENING

GENOEMD ALS EEN INSTRUMENT TER BEVORDERING VAN VRAAGSTURING IN HET

ONDERWIJS- EN SCHOLINGSBELEID. DE VERONDERSTELLING IS DAT ALS INDIVIDUEN MEER

INVLOED HEBBEN OP DE VORM EN INHOUD VAN HUN LEREN, HUN MOTIVATIE OM TE

(BLIJVEN) LEREN ZAL TOENEMEN (DOETS, E.A., 2002, PAGINA 1).

Wat is de ILR?

In Nederland is deze Europese beleidslijn door het ministerie van OCW nader uitgewerkt
in de beleidsnota Grenzeloos leren (2001). (Zie ook SER, 2002; Onderwijsraad, 2003.) In de
nota wordt de individuele leerrekening geïntroduceerd als instrument om individuen te
motiveren na hun initiële opleiding te (blijven) leren. Een individuele leerrekening is een
spaarrekening voor werkenden en werkzoekenden, die uitsluitend ingezet kan worden
voor scholing. Een belangrijk motivatie-element van de individuele leerrekening is de
keuzevrijheid van de rekeninghouder. Deze keuzevrijheid heeft twee aspecten. In de eerste
plaats heeft een individu met een leerrekening de beschikking over een persoonlijk
investeringsbudget dat niet aan een functie is gekoppeld en dat hij naar eigen inzicht kan
inzetten voor competentieontwikkeling. In de tweede plaats formuleert het individu met
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een leerrekening zelf zijn leerdoelen en is vrij in de keuze van een cursus of scholing die
het best aan de persoonlijke wensen voldoet.

Om te onderzoeken of de individuele leerrekening daadwerkelijk meer mensen motiveert
om (meer) te gaan leren dan voorheen en of een individuele leerrekening echt (meer)
mensen aanzet tot nadenken over de eigen loopbaan en eigen toekomst, heeft het
ministerie van OCW het initiatief genomen tot experimenten met de ILR en deze
financieel ondersteund (OCW, 2000; OCW, 2002). De doelstelling van de experimenten
was het opzetten van een systeem voor het beheren van rekeningen en dat in de praktijk
beproeven. Er werden individuele leerrekeningen geopend om zicht te krijgen op
mogelijke succes- en faalfactoren.
In het kader van deze regeling zijn uiteindelijk acht praktijkexperimenten in twee ronden
uitgevoerd door acht pilot-organisaties: drie opleidingsfondsen, drie regionale bureaus
onderwijs en twee regionale opleidingencentra, verspreid over het land. De eerste ronde
praktijkexperimenten met de individuele leerrekening vond plaats in 2001. Er werden in
totaal 1100 leerrekeningen geopend. Rekeninghouders waren uitsluitend werkenden. De
duur van de experimenten bleek te kort om een bepaalde systematiek voor de opzet van
individuele leerrekeningen op te leveren. Besloten werd tot een tweede ronde, waarbij de
oorspronkelijke acht experimenten werden verlengd én uitgebreid. De tweede ronde
praktijkexperimenten vond plaats in de periode 2002-2003. Rekeninghouders waren nu
niet alleen werkenden maar ook werkzoekenden. In verband met de verschuiving in de
doelgroep – naast werkenden ook werkzoekenden – werden door het ministerie van
SoZaWe extra middelen beschikbaar gesteld. In de tweede ronde werden in totaal 1400
leerrekeningen geopend, waarvan ongeveer 500 leerrekeningen op naam van werk-
zoekenden en 900 op naam van werkenden. Gedurende de gehele experimenteerperiode
zijn dus in totaal 2500 leerrekeningen geopend.

Effecten van het ILR-instrument

De individuele leerrekening is ontworpen als een instrument om vraagsturing door
rekeninghouders te stimuleren. De beoogde effecten van de leerrekening zijn dat
rekeninghouders vanuit individuele verantwoordelijkheid en individuele keuzevrijheid
gemotiveerd raken om te (blijven) leren en daardoor hun eigen employability en mobiliteit
op de arbeidsmarkt vergroten. De vooronderstelling is dat rekeninghouders weten wat ze
willen en in staat zijn om persoonlijke leerdoelen te formuleren en te realiseren.
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MEER SCHOLING

De gebleken effecten uit de experimenten met ILR bevestigen dat de leerrekening een
krachtig instrument is om vraagsturing door rekeninghouders te stimuleren. Individuen
bleken zeer gemotiveerd om scholing te volgen die ze zelf hebben gekozen. Dit geldt
zowel voor werkenden als voor werkzoekenden.
• Rekeninghouders die werkzaam zijn in (kleinere) bedrijven zonder duidelijk scholings-

beleid bleken binnen het kader van het experiment met de ILR substantieel meer
scholingsdagen te hebben besteed. Rekeninghouders die werkzaam zijn in grote
bedrijven waar het scholingsbeleid neigt naar economisch geïnspireerde scholingskeuze,
bleken naast cursussen die passen binnen hun persoonlijk loopbaanperspectief, ook te
hebben gekozen voor scholing gericht op persoonlijke ontwikkeling.

• Werkzoekende rekeninghouders ervoeren het ILR-budget als een cadeau en grepen
deze kans op scholing met twee handen aan. Het CWI biedt doorgaans weinig andere
mogelijkheden dan het volgen van een sollicitatietraining. Rekeninghouders die een
cursus hebben gevolgd, bleken gemotiveerd om nóg een cursus te volgen, hoewel uit de
experimenten ook is gebleken dat de prikkel tot het volgen van scholing na het eerste
jaar wat verminderde.

PERSOONLIJKE LEERDOELEN

Uit de experimenten met ILR blijkt de vooronderstelling juist, dat rekeninghouders in
staat zijn om persoonlijke leerdoelen te formuleren. Individuen bleken vaak al vooraf over
hun leerdoelen te hebben nagedacht en al een bestemming voor het budget op het oog te
hebben. Desgewenst kon men een beroep doen op persoonlijke coaching, waarbij de mate
van ondersteuning bij het formuleren van de individuele scholingsvraag kon differentiëren.
• Veel werkenden stelden het zelfstandig en onafhankelijk van de werkgever kiezen van

een cursus of scholing zeer op prijs. Deze rekeninghouders maakten een scholings-
keuze al dan niet in samenspraak met derden, bijvoorbeeld een adviseur of intermediair
van de pilotorganisatie. Andere werkenden kwamen tot een scholingskeuze in overleg
met hun leidinggevende of P&O-functionaris.

• Werkzoekenden en werkzoekenden met een gesubsidieerde baan hadden meer
aandacht, persoonlijke coaching en advies nodig bij de scholingskeuze. Deze onder-
steuning werd in een aantal experimenten geboden door consulenten van het CWI of
(re)integratiebedrijf en in een aantal experimenten vanuit de pilot-organisatie. Met
name laaggeschoolde werkzoekenden vertoonden een neiging om af te haken, wanneer
zij ‘hobbels en hindernissen’ tegenkwamen tijdens de intake. Deze mensen brachten
nogal eens vooroordelen met zich mee, in de zin van: “Zal wel weer niet voor ons zijn”,
die slechts met veel tact en gerichte begeleiding gladgestreken konden worden. Voor
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werkzoekenden was het van belang dat zij zich niet verplicht voelden om (bepaalde)
scholing te volgen.

• Met name voor werkzoekende rekeninghouders bleek het niet altijd mogelijk
persoonlijke leerdoelen te realiseren met de ILR. In deze doelgroep komen mensen
voor zonder startkwalificatie, met een afgebroken opleiding of een buitenlands diploma
dat in Nederland niet wordt erkend. Deze gegadigden willen eigenlijk geen cursus, maar
een gedegen opleiding (afmaken) met diploma. Het CWI staat echter het volgen van
een reguliere beroepsopleiding door werkzoekenden met een uitkering niet toe; zij
moeten beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. En, geld is een probleem: vakopleidingen
zijn duur. Het ILR-budget prikkelt desondanks en trekt mensen over de drempel die
toch al gemotiveerd waren om te leren.

BEWUSTWORDING OP HET NIVEAU VAN INDIVIDU EN BEDRIJF

Een individuele leerrekening is een rekening op naam van de werkende of werkzoekende.
Dit betekent niet alleen dat de rekeninghouder de beschikking krijgt over een persoonlijk
ILR-budget dat ingezet kan worden naar eigen keuze. Het betekent ook dat de rekening-
houder meer eigen verantwoordelijkheid krijgt voor zijn employability. Dit vereist bij
zowel individu als bedrijf veranderingen in het denken en handelen met betrekking tot
loopbaan en scholing. Er zal op een meer bewuste, actieve en systematische wijze
aandacht voor scholing moeten zijn. De praktijkexperimenten met de ILR laten effecten
zien die wijzen op een begin van veranderingen in deze richting.
De effecten van de ILR bij rekeninghouders laten zich als volgt samenvatten:
• Door de ILR ontstaat bewustwording: rekeninghouders worden zich meer bewust van

de scholingsmogelijkheden die zij hebben. Zij gaan zien dat niet direct werkgerelateerde
scholing verbindingen met het werk kan hebben. Laaggeschoolde rekeninghouders
worden zich bewust dat scholing niet alleen werkgerelateerd hoeft te zijn en worden
zich daarnaast ook meer bewust van de eigen intellectuele en praktische mogelijkheden
die ze hebben. Oudere rekeninghouders worden zich bewust van mogelijkheden die zij
hebben tot verbreding en verdieping van het werk door scholing.

• Door de ILR groeit het zelfbewustzijn van individuen: rekeninghouders stellen zich
minder afwachtend op en brengen op eigen initiatief hun eigen scholingswens naar
voren.

• Door de ILR wordt geïnvesteerd in het toekomstbeeld van het individu: rekening-
houders gaan meer zelf nadenken over hun eigen loopbaan en individuele scholings-
behoefte. Zij gaan het persoonlijk belang bij scholingskeuze los zien van het bedrijfs-
belang. De keuze voor scholing die passend is in het loopbaanperspectief van het
individu hoeft niet altijd in het verlengde van de bedrijfsbelangen te liggen.
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• Door de ILR groeit het zelfvertrouwen van individuen: leren krijgt betekenis in het
kader van persoonlijke ontwikkeling door scholing die men zelf heeft gekozen.
Laaggeschoolden, zowel werkenden als werkzoekenden, dragen vaak negatieve
scholingservaringen uit het verleden met zich mee. Deelname aan scholing door
laaggeschoolden wordt bevorderd als zij eerst iets leuks kunnen leren. Dit levert een
positieve leerervaring op, waardoor de bereidheid tot scholing in het bedrijf toeneemt.

De effecten van de ILR bij bedrijven en organisaties zijn de volgende:
• Door de ILR ontstaat bewustwording: bedrijven gaan zien dat scholing van werknemers

kan bijdragen aan de bedrijfsontwikkeling. De bedrijven zetten meer in op scholing, ook
in beleidsplannen/scholingsplannen.

• Door de ILR kan scholing een structureel aandachtspunt worden: bedrijven en
organisaties die voorheen geen duidelijk scholingsbeleid hadden, gaan een individuele
aanpak hanteren en nemen scholing op in het functioneringsgesprek.

• Door de ILR kan scholing een secundaire arbeidsvoorwaarde worden: branches willen
de ILR als het recht op postinitiële scholing opnemen in een CAO à la carte.

• Door de ILR ontstaat een open cultuur met betrekking tot scholing en leren: de ILR
brengt leerwensen van medewerkers naar boven, wat de werkgevers een schat aan
informatie over de eigen werknemers heeft opgeleverd.

Modellen en randvoorwaarden

In de praktijkexperimenten zijn verschillende modellen voor individuele leerrekeningen
ontwikkeld en beproefd. Gebleken is dat ieder model zijn eigen succesfactoren en
knelpunten kent. Als we alle plus- en minpunten van de verschillende modellen in
beschouwing nemen, dan kan op hoofdlijnen een model voor ILR worden geschetst dat
ook buiten de huidige experimentele setting van toepassing kan zijn. Het ideaaltypische
model voor ILR kent een vijftal karakteristieken.

1. WERVING EN SELECTIE

De wijze van werving en selectie van rekeninghouders moet afgestemd zijn op de
doelgroep.
Gebleken is dat een stevige voorlichting nodig is om mensen te prikkelen. Algemene
voorlichtingsfolders en wervingsadvertenties in regionale kranten spreken niet aan.
Informatie over ILR in vakbladen en magazines van brancheorganisaties voldoen beter.
Ook voorlichting via mailings en publicatieborden in bedrijven voldoen goed. Echt
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wervend bleek een artikel in een regionale krant te zijn waarin een rekeninghouder werd
geportretteerd. Het artikel omvatte een aansprekend verhaal met een leuke foto van een
werkzoekende die met ILR een cursus had gevolgd en daarna succesvol was in het vinden
van een baan via een uitzendbureau. Dit artikel bleek bij veel mensen de reactie op te
roepen: “Dat wil ik ook!”
Een individueel gerichte benadering is weliswaar arbeidsintensief, maar met name voor het
werven van werkzoekenden wenselijk. Gebleken is dat laagopgeleide werkzoekenden veel
aandacht nodig hebben en zo snel mogelijk bediend moeten worden, anders ebt de animo
om te leren snel weg.

2. WIJZE VAN ONDERSTEUNING

De wijze van ondersteuning van rekeninghouders bij het formuleren van de individuele
leervraag moet afgestemd zijn op hun persoonlijke behoefte. Gebleken is dat mensen zich
bij een te intensieve begeleiding afhankelijk maken en achterover gaan leunen.
Het maken van een scholingskeuze moet de verantwoordelijkheid blijven van de rekening-
houder zelf, al dan niet in samenspraak met de werkgever of een scholingsadviseur. De
meeste mensen weten heel goed wat ze willen en zijn in staat om hun persoonlijke
scholingsvraag te formuleren. Ondersteuning bij het inventariseren van de scholingswensen
bleek meestal voldoende te zijn. Belangrijk is dat het verkrijgen van ondersteuning
laagdrempelig is.

3. KEUZE VAN EEN LEERTRAJECT

Ook de keuze van een leertraject moet afgestemd zijn op de persoonlijke omstandigheden
van de rekeninghouder. Bij de keuze van een leertraject dient rekening te worden
gehouden met praktische zaken als inschrijvingsmogelijkheden, uitvoeringsplaats,
cursustijden, duur van de cursus en – last but not least – de kosten van de scholing.
Gebleken is dat maatwerk in scholing lang niet altijd is te realiseren. Knelpunten die in de
praktijkexperimenten veelvuldig naar voren kwamen, zijn onder andere lange wachttijden,
doordat cursussen slechts één of twee keer per jaar starten of cursussen die niet
doorgaan vanwege onvoldoende aanmeldingen, lange reistijden naar de uitvoeringsplaats
van de scholing en te weinig aanbod van avond- en weekendopleidingen. Rekeninghouders
willen het liefst korte trajecten volgen, gebaseerd op EVC-procedures. EVC-procedures
konden binnen de experimenten met individuele leerrekening niet worden gerealiseerd (te
duur en te intensief), maar er is wel behoefte aan.
De keuze van een leertraject is ook afhankelijk van de financiële draagkracht van de
rekeninghouder. In de praktijkexperimenten hebben opvallend veel rekeninghouders
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gekozen voor een computertraining. Deze scholing kon dan ook volledig bekostigd
worden uit het beschikbare ILR-budget.

4. BEHEER VAN DE INDIVIDUELE LEERREKENINGEN

De wijze van beheer van de individuele leerrekeningen moet zo efficiënt en tegen zo laag
mogelijke kosten gebeuren. Een financieel-administratief systeem bestaande uit één reële
bankrekening waaraan een database is gekoppeld, lijkt het beste aan deze eisen te
voldoen. In dit systeem beheren de rekeninghouders hun ILR-budget niet zelf, maar
worden de individuele budgetten centraal beheerd. Gebleken is dat een systeem met reële
individuele spaarrekeningen, waarbij het beheer van de rekeningen volledig is gedelegeerd
aan een bank, te kostbaar is.
Het systeem met één bankrekening en een database is in feite een fictief systeem van
financiële afschriften. In dit systeem krijgt iedere ILR-deelnemer een virtueel, individueel
rekeningnummer toegekend en ontvangt een afschrift met het beschikbare bedrag. Na
afboeking van kosten van scholing ten laste van zijn budget ontvangt de rekeninghouder
een afschrift met het resterende bedrag. Betalingen worden gedaan op basis van
ingediende facturen van scholing of cursus waarvoor de rekeninghouder een bewijs van
inschrijving overlegt.
In een variant van dit systeem (met één bankrekening en een database) wordt als een
tastbaar bewijs van het virtuele, individuele rekeningnummer aan de rekeninghouder een
voucher uitgereikt ter waarde van het beschikbare bedrag op zijn rekening. Na een
betaling wordt de rekeninghouder geïnformeerd over het resterende bedrag op de
individuele rekening. In het vouchersysteem worden betalingen gedaan na de start van een
cursus of scholing, op declaratiebasis.

5. KEUZE VOOR DOELGROEPEN

De inzet van de ILR heeft tot doel om individuen te motiveren na hun initiële opleiding te
(blijven) leren. Een zekere scholingsbehoefte is bij velen wel aanwezig. Vanuit dit oogpunt
is de ILR geschikt om als generiek instrument te worden ingezet.
Uit de praktijkexperimenten is echter gebleken dat bepaalde groepen minder goed in staat
zijn om hun scholingsbehoeften om te zetten in concrete activiteiten, vaak uit geldgebrek,
maar ook vanwege beperkende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld bepaalde groepen
inburgeraars, mensen met een gesubsidieerde baan, lager opgeleiden tot mbo-niveau,
hoger opgeleiden met een buitenlands diploma en werkzoekenden met een uitkering. Voor
deze groepen is de ILR bij uitstek geschikt om scholing te bevorderen. Zij hebben te
maken met beperkte eigen scholingsmogelijkheden en afhankelijkheid van ondersteuning
door derden. De ILR geeft hun vrijheid om zelf beslissingen te nemen en kan bijdragen om
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idealen te verwezenlijken. Zo blijkt uit de experimenten dat vele rekeninghouders een
cursus hebben gevolgd die zij nooit zouden hebben gevolgd, als zij die cursus zelf hadden
moeten betalen. Het ontbreken van geld kan een rem zijn op de persoonlijke
ontwikkeling.

Tot besluit

In de huidige kenniseconomie is het voor iedereen noodzakelijk om te blijven leren.
Veranderingen in werkprocessen vragen van werkenden en werkzoekenden een voort-
durende investering in en vergroting van de eigen employability en mobiliteit op de
arbeidsmarkt. In het voorgaande is getoond dat de individuele leerrekening een krachtig
instrument kan zijn om werkenden en werkzoekenden daarbij te ondersteunen. De ILR is
geschikt als instrument om employability van werkenden en werkzoekenden te stimuleren
en kan – als beide belangen in elkaars verlengde gebracht kunnen worden – ook het
bedrijfsbelang bevorderen.
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9 Over inburgeraars, kooplieden en
onderwijs

Anne Kerkhoff, CINOP

ER SCHIJNT IETS GRONDIG MIS TE ZIJN AAN HET HUIDIGE INBURGERINGSBELEID. DAAR

ZIJN NIET ALLEEN DE REGERINGSPARTIJEN, MAAR OOK DE OPPOSITIEPARTIJEN HET OVER

EENS. HET MOET ALLEMAAL ANDERS: ‘DOELMATIGER’, ‘BETER’, ‘MINDER VRIJBLIJVEND’. EN

HET MOET OOK VEEL GOEDKOPER. IN DE BEGROTING VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE

VOOR 2004 IS HET BUDGET VOOR INBURGERING VERLAAGD MET 57 MILJOEN EURO.

Inleiding

Twee noties staan centraal in de plannen van de regering ten aanzien van inburgering:
‘marktwerking’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’. Nieuwkomers, oudkomers en asielzoekers
moeten allemaal zelf verantwoordelijk worden voor hun inburgeringsproces. Het is in
principe afgelopen met door de Nederlandse overheid gefinancierde inburgerings-
cursussen: als mensen een cursus willen volgen om Nederlands te leren of om de
Nederlandse maatschappij te leren kennen, dan moeten ze die zelf betalen. Alleen
bijzondere groepen – vrouwen in achterstandssituaties – komen nog in aanmerking voor
een gesubsidieerde cursus. Op niet-inburgeren komen sancties te staan: géén vergunning
voor permanent verblijf na vijf jaar, géén eventuele tegemoetkoming achteraf in
studiekosten en eventueel nog kortingen op uitkeringen. De Nederlandse regering is in
beginsel alleen nog verantwoordelijk voor het bepalen van de eisen die aan inburgeraars
gesteld worden, en aan de onafhankelijke toetsing daarvan. De rest, het verwerven van de
vereiste kennis en vaardigheden en het aanbieden van begeleiding, cursussen enzovoort,
wordt overgelaten aan de inburgeraars zelf en de markt. ‘De inburgermarkt’ moet
daarvoor veranderen. De gedwongen winkelnering die gemeenten nu nog verplicht om
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inburgeringscursussen in te kopen bij een ROC, verdwijnt. De markt wordt opengesteld
voor andere aanbieders van cursussen.

De plannen van de regering voor het inburgeringsbeleid passen naadloos in de
ontwikkeling die Nederland momenteel doormaakt van ‘verzorgingsstaat naar
kennismaatschappij’. In de uitgangspunten van het nieuwe inburgeringsbeleid zien we het
op liberale leest geschoeide verantwoordelijkheidsdenken terug dat volgens Eimers
kenmerkend is voor het concept ‘kennismaatschappij’ (zie ook hoofdstuk 1, Eimers en
Verhoef). In dit concept manifesteert kennisontwikkeling zich als een individuele
verantwoordelijkheid en maatschappelijke plicht. Het individu is verantwoordelijk voor zijn
eigen maatschappelijke positie en zijn eigen kennisontwikkeling. De ontwikkelingen in het
inburgeringsbeleid illustreren wat Eimers aanduidt als ‘de paradox van de kennis-
samenleving’: vrijheid in gebondenheid. Je mag zelf weten hoe je inburgert, als je dat maar
doet op de manier die wij willen. Als je je onderwijs maar bij de door ons geaccrediteerde
aanbieders koopt, en als je maar zorgt dat je onze taal en onze waarden en normen
overneemt.

Waarschijnlijk hangen de centrale noties uit het inburgeringsbeleid nieuwe stijl – de
nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van inburgeraars in combinatie met het mogelijk
maken van een vrije markt – ook samen met de wens van de regering om te bezuinigen
op de kosten van het inburgeringsbeleid. Door de concurrentie die er zal ontstaan tussen
aanbieders zal, zo verwacht de minister, de kwaliteit van het aanbod verbeteren en de prijs
dalen. Het zou echter kortzichtig zijn om niet te erkennen dat er meer aan de hand is. De
huidige plannen van de minister – inburgeraars die helemaal zelf verantwoordelijk zijn
voor hun ontwikkeling en die hun cursus in principe helemaal uit eigen middelen betalen
en hoogstens achteraf in aanmerking komen voor een vergoeding – staan niet op zichzelf.
Op tal van terreinen wordt geëxperimenteerd met individuele leerrekeningen (zie ook
hoofdstuk 8, Groenenberg). Achterliggende gedachte van deze initiatieven is de
veronderstelling dat de motivatie van volwassenen om te (blijven) leren zal toenemen als
ze meer invloed krijgen op de vorm en inhoud van dat leren. Bovendien zou het denken in
termen van rendement van leerinspanningen meer ‘common sense’ worden. Zo
beschouwd passen de plannen van de regering voor het inburgeringsbeleid heel goed in de
actuele ontwikkelingen in het onderwijs. De vraag dient zich echter aan in hoeverre de
achterliggende ideeën en veronderstellingen inderdaad ook van toepassing zijn op de
doelgroep van het inburgeringsbeleid. Inburgeraars zijn afkomstig uit verschillende landen
en culturen, met uiteenlopende onderwijsaanpakken en onderwijsstelsels. Bij de aanvang
van hun inburgeringstraject beschikken ze – per definitie – nog over weinig kennis van het
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Nederlandse onderwijs en de ‘onderwijsmarkt’. De vraag is gerechtvaardigd of deze
mensen allemaal verondersteld kunnen worden om hun eigen inburgeringstraject vorm te
geven en te betalen, vóórdat ze ingeburgerd zijn. Inmiddels is op een aantal plaatsen
geëxperimenteerd met individuele leerrekeningen of andere vormen van persoons-
gebonden opleidingsbudgetten. Het zou interessant zijn om die experimenten te herhalen
in de context van de inburgering van nieuwkomers. Alvorens een dergelijk experiment in
de praktijk uit te voeren, is het echter de moeite waard om er een ‘gedachte-experiment’
aan de wijden. Dat doen we in dit artikel. Misschien dat een experiment daarna wel
overbodig is.

In de volgende paragraaf schetsen we de – waargebeurde – ervaringen van Natasja14, een
van de vele nieuwkomers die te maken heeft gehad met de praktijk van het Nederlandse
inburgeringsbeleid. Die ervaringen kunnen dienen als ondersteuning voor het voornemen
van de regering om het inburgeringsbeleid te veranderen: het kan beter, het kan sneller,
het kan doelmatiger. In de paragrafen daarna gaan we na hoe het traject van Natasja eruit
zou hebben gezien als de plannen van de regering al waren gerealiseerd. Zullen die
plannen, en vooral de invoering van een vorm van persoonsgebonden budget, leiden tot
verbeteringen van de huidige praktijk?

‘Inburgering oude stijl’ : Natasja

Natasja is in 1960 geboren in de Sovjet-Unie. Na haar middelbare school afgerond te
hebben, gaat ze Engelse taal- en letterkunde studeren aan de pedagogische universiteit in
Koersk. Natasja is een intelligente en gemotiveerde studente en studeert cum laude af. Al
tijdens haar studie gaat ze als docente Engels aan de slag. Natasja heeft plezier in haar
werk, verdient genoeg en heeft goede contacten met haar moeder die weduwe is, haar
overige familie, vrienden en collega’s. Natasja is een tevreden mens.
Dan ontmoet Natasja een Nederlandse man. Ze worden verliefd, de relatie wordt steviger
en het paar besluit om te gaan trouwen. Samen besluiten ze dat ze in Nederland willen
wonen. Natasja en haar verloofde verwachten dat Natasja ook in Nederland haar werk als
docente Engels kan doen. Ze is immers een goed opgeleide en ervaren docente, Engels is
ook in Nederland de belangrijkste vreemde taal en Nederland heeft nog te kampen met
een lerarentekort ook.
In april 2001 komt Natasja naar Nederland. Na een lange busreis arriveert ze op het
Centraal Station in Utrecht. Daar wachten haar verloofde en een vriend haar op. De
laatste etappe van de reis voert naar haar nieuwe thuis. Natasja kampt met gemengde
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gevoelens. Natuurlijk is ze blij. Maar tegelijkertijd realiseert ze zich wat ze allemaal achter
heeft gelaten: haar familie, haar vrienden, haar collega’s en haar leerlingen, een toekomst in
haar eigen land. Maar ze heeft vertrouwen in haar keuze en ze is vast van plan er wat van
te maken.
Daags na haar aankomst gaan Natasja en haar verloofde op stap. Eerst naar de
vreemdelingenpolitie en daarna naar de gemeente. Vandaaruit gaan ze samen naar het
CWI. Natasja heeft zich goed voorbereid en weet wat ze wil. Ze heeft haar in Rusland
behaalde diploma’s bij zich en een Engelstalig overzicht van haar werkervaring. Maar dan
volgt de eerste teleurstelling. De baliemedewerkster vertelt Natasja dat ze geen schijn van
kans heeft. Ze heeft immers geen Nederlandse bevoegdheid en ze beheerst geen
Nederlands. Nee, het idee van Natasja dat ze in aanmerking zou kunnen komen voor een
functie aan een tweetalige school, is helemaal misplaatst. Ze spreekt toch geen
Nederlands? Hoe zou ze daar dan kunnen functioneren? Daar is geen sprake van15. Natasja
moet eerst inburgeren. Daarvoor moet ze naar de trajectbegeleider die de gemeente
daarvoor heeft aangesteld.

Natasja komt over haar eerste teleurstelling heen. Het is wel jammer dat ze niet meteen
aan de slag kan, maar het feit dat de gemeente haar begeleiding gaat aanbieden en een
cursus van 600 uur waarvoor ze niet hoeft te betalen, stemt haar blij. Het voelt alsof ze
welkom is. Natasja maakt dus een afspraak met de trajectbegeleider. Samen met haar man
gaat ze alvast op zoek naar mogelijkheden. Ze komen erachter dat er hogescholen en
universiteiten zijn die cursussen Nederlands aanbieden voor mensen met een opleidings-
niveau als dat van Natasja. Ook de universiteit waar Natasja misschien haar Nederlandse
onderwijsbevoegdheid kan gaan behalen, heeft zo’n aanbod. Maar de trajectbegeleider is
niet zo geïnteresseerd in wat Natasja aan opleiding en competenties in huis heeft. Laat
staan dat hij oor heeft voor haar eigen ideeën over wat een passend aanbod zou kunnen
zijn. Nee, hij heeft gauw gezien wat hij op zijn formulier moet schrijven: Natasja is een
hoogopgeleide NT2-leerder op niveau 0, zonder kinderen en met uitstroomprofiel
educatie. Dat betekent een intensieve cursus voor hoger opgeleiden aan het ROC in haar
woonplaats. Natasja zegent het feit dat ze in het Engels met de trajectbegeleider kan
onderhandelen en probeert het nog eens: “Ik heb zo’n goede dingen gehoord van
universiteit x, mag ik daar niet naartoe?” Nee, dat kan echt niet. Volgens de traject-
begeleider is universiteit x te duur met haar cursussen. Bovendien is het zeer de vraag of
het onderwijs wel zo geschikt zou zijn voor Natasja. De trajectbegeleider denkt eerder
aan een beroepsopleiding in de informaticarichting. Dat zou goed passen bij haar
opleidingsniveau en hoge cijfers voor de bètavakken. En haar Engels zou vast ook goed van
pas komen.

15 Merk op hoe zeer de

situatie in het moderne

vreemde-talenonderwijs

afwijkt van die in het NT2-

onderwijs: terwijl nagenoeg

elke NT2-leerder vanaf het

begin lessen Nederlands

krijgt van een docent die

uitsluitend Nederlands

spreekt, mag je in het MVT-

onderwijs helemaal niet

aan de slag als je de

moedertaaltaal van je

cursisten niet beheerst.

Zelfs niet als je Engels

doceert, een taal waarin de

meeste Nederlandse

leerlingen bij hun entree in
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Opnieuw een teleurstelling rijker gaat Natasja naar huis. Ze is intussen ook wel een beetje
boos.Wat denken ze wel, die Nederlanders? Alsof lerarenopleidingen in Rusland niets
waard zijn vergeleken met de Nederlandse. Aan de andere kant is het natuurlijk wel
genereus: 600 uur les, zonder dat je hoeft te betalen.Waar vind je dat? Een land waar je
als nieuwkomer zo wordt onthaald? Doen dus.

Natasja koopt een ordner en een nieuwe agenda en meldt zich bij haar nieuwe school.
Dat ziet er allemaal goed uit: verzorgd gebouw, mooie buurt, goed bereikbaar. Maar
opnieuw wachten er desillusies. Natasja heeft zich als docent Engels verheugd op de
gelegenheid om weer eens zelf in de schoolbanken te zitten. Nederlands leren, de praktijk
van het Nederlandse taalonderwijs leren kennen, de leermiddelen. Helaas heeft haar
docent niet veel belangstelling voor de ideeën van haar nieuwe cursiste die in feite ook
een collega is. Er is een leerplan en er zijn leermiddelen, en daar houden we ons aan.
Natasja vraagt na een paar lessen om uitspraaklessen. In de leergang die ze gebruikt,
wordt daaraan nauwelijks aandacht besteed. In Rusland is dat de normale aanpak: om een
vreemde taal te leren, begin je met de klanken. Maar volgens haar docent is dat niet nodig.
Uitspraak leer je vanzelf wel. Goed luisteren en straks functionele oefeningen in de
praktijk. Uitspraaklessen krijg je alleen als je echte problemen hebt. Dan wordt er een
logopedist ingeschakeld. Natasja zou heel graag wat lessen van die logopediste hebben.
Maar dat is niet aan de orde.
En dan die computers. Vanaf de eerste les werken Natasja en haar medecursisten aan een
computer. Specifieke uitleg over dat apparaat krijgt Natasja niet. Ze is dan wel
hoogopgeleid, en ook nog eens docent, maar met computers heeft ze geen enkele
ervaring. Twee weken lang tobt ze met de machine, voordat ze erachter komt dat er een
foutje in het programma zit en ze het op deze machine dus ook nooit zal leren.
Achteraf noemt Natasja het jaar van haar inburgeringscursus het moeilijkste jaar van haar
leven. Ondanks de inzet van haar docenten – die ze als persoon waardeert en waarvan ze
ziet hoe hard ze werken – sluit de cursus niet aan bij haar behoeftes. Het onderdeel
maatschappijoriëntatie (MO) is nog wel het ergste. Natasja voelt zich wat vernederd. Er
worden simpele en voor Natasja inmiddels bekende onderwerpen behandeld – de
strippenkaart, de pinautomaat –, maar de vragen waar ze echt mee geconfronteerd wordt,
komen niet aan de orde. Natasja werkt inmiddels in de weekenden in een verzorgingshuis.
In het contact met collega’s en patiënten leert ze gelukkig wel veel over Nederland.
Natasja sluit haar cursus af met het staatsexamen NT2 volgens examenprogramma II. Voor
drie van de vier onderdelen slaagt ze de eerste keer met mooie scores. Alleen het
onderdeel luisteren levert een onvoldoende op. Bij de herkansing slaagt ze ook voor dit
onderdeel met een superscore. Dan gaat Natasja naar de lerarenopleiding om haar
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Russische onderwijsbevoegdheid aan te vullen met een in Nederland erkend document.
Inmiddels geeft ze les. Ze heeft via CWI een baan van 12 lesuren gevonden aan een vmbo-
school in een grote stad. Om haar bevoegdheid te halen moet ze een stageverslag
schrijven en een eindscriptie van minstens 30 bladzijden. Haar school wordt erkend als
stageplaats en haar scriptie wordt beoordeeld met een 9. Ze studeert cum laude af.
Dan gaat Natasja weer solliciteren. Haar werk op school bevalt haar niet. Ze heeft daar
kennis gemaakt met Nederlandse waarden en normen die in de MO-cursus niet zijn
besproken. Ze wordt door leerlingen uitgescholden en beledigd. En tot haar grote
verbazing grijpt de schoolleiding niet in. Ook de mores met betrekking tot de omgang met
sollicitanten wijken op sommige scholen nogal af van wat Natasje gewend is. Op 20 van de
ongeveer 70 sollicitatiebrieven die Natasja schrijft, krijgt ze helemaal geen reactie.
Gelukkig zit er bij de overige een die succes heeft. Inmiddels werkt Natasja weer als
docent Engels. Ze werkt in een prettig team, voelt zich gesteund door haar directie en
wordt als beginnende docent gecoacht; op een vmbo-school; in Den Haag.

Inburgering oude stijl: tekortkomingen

Aan de hand van de geschiedenis van Natasja, die overigens met ontelbaar veel
vergelijkbare verhalen zou kunnen worden aangevuld, kunnen we concluderen dat het
inburgeringsbeleid oude stijl op minstens twee punten drastisch tekort is geschoten:
• De kwaliteit van het aanbod. Ondanks alle investeringen in trajectbegeleiding, in de

ontwikkeling van leermiddelen, geïntegreerde trajecten, deskundigheid van docenten
enzovoort, is het nog niet gelukt elke inburgeraar een aanbod ‘op maat’ te leveren.
Natuurlijk worden er op veel plaatsen goede cursussen geboden, die voldoen aan alle
eisen die je aan goed onderwijs zou willen stellen. Natasja is echter zeker niet de enige
die te maken kreeg met wat Verhallen en Van der Meer in Les 118 beschrijven als 
“(…) algemene rechttoe-rechtaan NT2-cursussen waarin alle deelnemers van hetzelfde
niveau honderden uren achtereen met dezelfde methode van les naar les en van
oefening naar oefening geloodst worden.” Cursussen die veelal leiden tot frustratie
voor alle betrokken partijen: de inburgeraar, zijn docenten en de samenleving.

• Het motiveren van de inburgeraars. Natasja is ook niet de enige nieuwkomer die zeer
gemotiveerd aan haar inburgeringscursus is begonnen, om na verloop van tijd steeds
meer teleurgesteld te raken. Het aantal nieuwkomers die de gemiddeld 600 uren les
waarop ze recht hebben, niet afmaken, is groot. De directe aanleiding om de cursus te
staken, is in veel gevallen het vinden van een baan, zwangerschap of een andere privé-
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omstandigheid. Het feit dat men niet tevreden is over het aanbod, zal echter zeker een
rol spelen.

Veel betrokkenen zullen nog minstens één nadeel van het oude beleid noemen:
• De resultaten zijn onder de maat. Het voorbeeld van Natasja die binnen de haar

toegemeten 600 uur met glans slaagt voor het Staatsexamen NT2, is wat dat betreft
niet ‘gewoon’. Voor meer dan 80 procent van de doelgroep geldt dat ze aan het einde
van hun inburgeringscursus het streefniveau van de WIN, dat wil zeggen NT2-niveau 3,
niet halen. Nog niet de helft bereikt niveau 2. Natuurlijk is het mogelijk om te
discussiëren over de kwaliteit van de toetsen met behulp waarvan deze teleurstellende
resultaten worden gemeten. Ervaringsgegevens van en over migranten die na vijf jaar
taallessen nog steeds niet in staat zijn om zonder hulp van ‘derden’ een gesprek te
voeren met de leerkracht van hun kinderen, de huisarts of een arbeidsbemiddelaar,
bevestigen echter het sombere beeld dat uit die toetsen naar voren komt.

De huidige regering gaat ervan uit dat invoering van een nieuw inburgeringsstelsel de
situatie zal veranderen. De concurrentie die gaat ontstaan, doordat de gedwongen
winkelnering bij de ROC’s wordt opgeheven, zal volgens de regering gaan leiden tot
verbetering van de kwaliteit van het onderwijsaanbod.Tegelijkertijd wordt de motivatie
van de inburgeraars vergroot, doordat zij helemaal zelf verantwoordelijk worden gemaakt
voor hun inburgering. Sancties en beloningen in de vorm van een tegemoetkoming in die
studiekosten moeten dienen om die motivatie om in te burgeren nog te versterken. In de
volgende paragrafen gaan we na in hoeverre die verwachtingen van de regering
gerechtvaardigd zijn.

Werkt de markt voor het onderwijs?

Waslander (1999) geeft in haar boek Koopmanschap en Burgerschap een spannend
overzicht van het debat over marktwerking in het onderwijs. Zij beschrijft daarin onder
meer een aantal omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat het marktmechanisme faalt.
Het eerste daarvan lijkt al zodanig van toepassing op een ‘inburgeringsmarkt’ dat het falen
daarvan haast bij voorbaat vast moet staan. Het gaat om het informatieprobleem. Het
theoretisch marktmodel gaat ervan uit dat consumenten informatie hebben over
producten en prijzen, dat producenten informatie hebben over de productietechnologie en
dat marktpartijen in gelijke mate toegang hebben tot die informatie (pagina 12).Waslander
beschrijft vier situaties waarin informatieproblemen de aanleiding zijn voor marktfalen. Ze
lijken bij uitstek van toepassing op de ‘inburgeringsmarkt’.
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In de eerste plaats is er de situatie waarin consumenten onvoldoende informatie hebben
over prijs en kwaliteit. Als een markt goed wil werken, dan zullen consumenten informatie
moeten hebben waarmee ze verschillende producten – cursussen in ons geval – kunnen
vergelijken om vervolgens er één te kiezen die het beste past bij hun eigen voorkeuren en
mogelijkheden. Informatie over de prijs zal waarschijnlijk niet het grootste probleem
worden. Hoewel: zolang je niet van tevoren weet, hoeveel lesuren je nodig hebt om het
door de regering vastgestelde doel te bereiken, is het moeilijk om de prijzen te
vergelijken.Wat levert het meeste op: een privécursus van 20 lesuren in een bosrijke
omgeving voor 2000 euro of cursus van 40 lesuren die 1000 euro kost en die om de hoek
wordt gegeven in een groep met 15 andere cursisten. Voor de consumenten van
inburgeringscursussen zal vooral het vooraf bepalen van de kwaliteit van de te kopen
producten moeilijk zijn. Onderwijs is bij uitstek een ervaringsgoed: de kwaliteit wordt pas
tijdens de consumptie duidelijk. Dat maakt het vooraf inschatten van de kwaliteit van wat
je gaat kopen, lastig. Misschien is het nog wel lastiger, en zijn inburgeringscursussen een
voorbeeld van wat Waslander een ‘postervaringsgoed’ noemt. Daarbij gaat het om
goederen waarvan de kwaliteit zelfs achteraf moeilijk is in te schatten. Dat kenmerk lijkt
in zijn algemeenheid wel van toepassing op het leren van talen, waarover serieuze
wetenschappers weleens cynisch hebben opgemerkt dat het moeilijk is om te bepalen of
mensen dankzij of ondanks onderwijs een taal leren.Was het taalonderwijs dat Natasja
heeft gekregen toch niet zo slecht als ze zelf dacht, gezien haar hele mooie resultaten op
het staatsexamen NT2? Of zijn die resultaten meer te danken geweest aan haar motivatie
en talenten? Of aan haar intensieve contacten met sprekers van het Nederlands,
waaronder haar partner? Wie zal het zeggen?
Natuurlijk heeft de Nederlandse regering bij het uitwerken van de nieuwe plannen
gedacht aan de noodzaak van betrouwbare productinformatie. De minister wil een
kwaliteitskeurmerk invoeren voor aanbieders van inburgeringscursussen. Of dat keurmerk
afdoende zal zijn om de problemen op dit punt op te lossen, is echter de vraag. Onderwijs
is maatwerk, en het is de vraag of het mogelijk is één kwaliteitskeurmerk in te voeren dat
recht doet aan alle mogelijke manieren die er zijn om goed onderwijs te verzorgen voor
specifieke doelgroepen en dat tegelijkertijd inzichtelijk is voor de hele, heterogene
doelgroep. Misschien moeten we wat dat betreft onze hoop vooral vestigen op
consumentenorganisaties, die zeker zullen ontstaan. Ervaringsgegevens van lotgenoten
zullen veelal informatief en nuttig zijn. Het is geen toeval dat Natasja het initiatief heeft
genomen tot de oprichting van een Belangenvereniging voor Inburgeraars.
Een tweede situatie die volgens Waslander tot marktfalen kan leiden, is die waarin
consumenten niet kunnen leren van eerdere aan- en miskopen. Ook dat probleem zal op
de inburgeringsmarkt aan de orde zijn. Als na een jaar blijkt dat de gekochte cursus niet
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aan de verwachtingen voldoet, kan het verloren jaar niet meer worden ingewisseld.
Teruggeven kan niet, en ruilen – zelfs met bon – is evenmin aan de orde. Het jaar is
voorbij, en daarmee de gelegenheid om in dat jaar te leren. En na drie jaar moet het
inburgeringsexamen bereikt zijn.
Marktfalen ontstaat volgens Waslander ook in situaties waarin consumenten moeilijk
tussentijds van aanbieder kunnen wisselen. Van school of cursus wisselen tijdens een
traject is natuurlijk niet onmogelijk, maar zal bijna altijd tot extra kosten leiden. Instromen
in een nieuwe cursus en een nieuwe groep kost immers altijd tijd doordat geïnvesteerd
moet worden in relaties, doordat gemiste informatie moet worden ingehaald enzovoort.
En tot slot is er het probleem van de producenten die onvoldoende informatie hebben
over de productiefunctie. Een productiefunctie geeft aan hoe verschillende productie-
factoren samenhangen met de uitkomst van het productieproces. Dat probleem is bij
uitstek van toepassing op de inburgeringsmarkt. Natuurlijk bestaan er talloze theorieën
over wat kenmerken zijn van succesvolle taalleerders en van goed taalonderwijs. Het
probleem blijft echter dat scholen de output van hun onderwijsactiviteiten nooit helemaal
in de hand hebben. Risico’s zijn voor producenten alleen te verminderen door risico-arme
producten te maken en risico-arme klanten te kiezen. Op de inburgermarkt zullen dat
waarschijnlijk examentrainingen worden, en taalleerders met een hoog opleidingsniveau en
bij voorkeur een Westerse achtergrond.Tegenstanders van het loslaten van de gedwongen
winkelnering doelen vooral op dit gevaar, als ze erop wijzen dat die vrije inburgermarkt
ertoe zal leiden dat er steeds minder aanbod zal komen voor ‘kansarme’ leerders.
Outputfinanciering zal aanbieders ertoe brengen zich te concentreren op de meer
kansrijke doelgroepen waarbij de kans op succes min of meer voorspelbaar is. Investeren
in minder veelbelovende doelgroepen zoals analfabeten en anderen met een laag
opleidingsniveau wordt minder aantrekkelijk.

Een gedachte-experiment

De beschouwingen naar aanleiding van Waslanders boek, leiden niet tot optimisme over
de opbrengst van het nieuwe inburgeringsstelsel dat de regering voor ogen heeft. In deze
laatste paragraaf zullen we nog een aantal mogelijke ontwikkelingen en effecten bespreken.

Daar is in de eerste plaats de vraag of het nieuwe stelsel zal leiden tot de door de
overheid gewenste kostenbesparing. Zullen inburgeringscursussen inderdaad goedkoper
worden wanneer ROC’s niet meer de enige aanbieders zijn? Twijfel lijkt hier op zijn plaats.
Het nieuwe stelsel zal waarschijnlijk veel nieuwe kosten met zich meebrengen. Denk
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alleen aan de administratie van alle gegevens, het opzetten van een stelsel voor leningen of
studiefinanciering, het uitkeren van beloningen en het innen van boetes.
Of de prijs van de cursussen zelf fors zal dalen, is daarbij nog de vraag. Ook nadat de
gedwongen winkelnering is losgelaten, zal inburgering forse bemoeienis van de overheid
blijven vragen. De overheid blijft de zorg houden voor de ‘inburgerkansen’ van de groepen
die in een achterstandpositie verkeren doordat ze bij de start van het traject een
onderwijsachterstand hebben en/of doordat ze minder talenvol zijn, of in minder gunstige
omstandigheden verkeren. In de Contourennota van de minister die in juni 2004 in de
Tweede Kamer wordt besproken, wordt al één groep genoemd die mag rekenen op die
zorg van de overheid: vrouwen. Gemeenten zullen voor deze doelgroep cursussen blijven
inkopen. De overheid moet zich daarbij echter realiseren dat ze op die manier – hoe dan
ook – zelf de prijzen van de inburgeringscursussen zal blijven bepalen. De prijzen die de
overheid zelf gaat betalen voor cursussen en de bedragen die zij eventueel via vouchers
en/of leningen ter beschikking zal stellen aan inburgeraars die niet in staat zijn hun
cursussen zelf te financieren, zullen bepalend zijn voor de prijs van trajecten voor minder
vermogende nieuwkomers en oudkomers. Elke aanbieder zal die bedragen immers als
richtprijs hanteren bij het calculeren van de eigen tarieven. Of de prijzen daarmee ver
zullen dalen, is zeer de vraag. Bij alle argumenten voor het opheffen van de ‘gedwongen
winkelnering’ wordt zelden gewag gemaakt van ROC’s die oneigenlijke prijzen vragen.
Gemeenten hebben vaak vragen bij de manier waarop die prijzen bepaald worden en bij
de afrekensystematiek, maar suggesties dat ROC uit zouden zijn op ‘winst’ worden niet
gehoord. Algemeen wordt aangenomen dat ROC’s realistische prijzen berekenen.
Onderwijs dat voldoet aan de eisen die de onderwijsinspectie daaraan stelt en dat wordt
verzorgd door docenten die hun werk doen volgens CAO-normen, kost nu eenmaal geld.
Het ziet er dan ook niet naar uit dat de prijzen van bonafide aanbieders van ‘inbugerings-
cursussen nieuwe stijl’ sterk zullen kunnen dalen. Misschien dat cursussen voor
getalenteerde, snelle leerders als Natasja die met minder dan 600 lesuren uitkomen, wat
goedkoper kunnen worden dan de gemiddeld 6000 euro die een inburgeringscursus oude
stijl kost. Maar dat trajecten van 600 uur of meer véél goedkoper gaan worden, is niet te
verwachten. Dat geldt in elk geval voor kwalitatief goede trajecten, aangeboden door
aanbieders die gebruik maken van moderne hulpmiddelen en voorzieningen en die hun
personeel volgens CAO-normen aanstellen.

Daarmee zijn we aangekomen bij de vraag of invoering van marktwerking in het onderwijs
aan nieuwkomers en oudkomers zal leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het
aanbod.
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Op dit punt wijzen steeds meer mensen terecht op het gevaar dat de geschiedenis zich
weer gaat herhalen.Twintig, dertig jaar geleden was volwassenenonderwijs vooral een zaak
van vrijwilligers, belangenorganisaties zoals de toenmalige Stichtingen Welzijn Buitenlandse
Arbeiders en welzijnsinstellingen. Er bestond een breed en zeer versnipperd aanbod van
onderwijsactiviteiten waar noch de organisatoren en lesgevers, noch degenen voor wie
het aanbod bestemd was, de weg in konden vinden. Het onderwijs zelf werd gekenmerkt
door veel goede wil, maar weinig expertise. Kenmerkend voor het onderwijsaanbod uit
die tijd was het sterke accent op grammatica en op schrijfvaardigheid, zoals blijkt uit het
volgende citaat, dat dateert uit 1985:

“Ik deed mijn uiterste best ”, zegt een Turkse immigrant in het Buitenlandersbulletin, een
uitgave van het toenmalige Nederlandse Centrum Buitenlanders, “(…) maar dat hielp
niet. Je komt uit een dorpje in Anatolië en moet een andere taal leren.We kennen de
Turkse grammatica nog niet eens, we weten niet wat ‘het werkwoord’ of ‘het
voornaamwoord’ betekent. (…) Ik vond het erg moeilijk. De docent vond ik ook niet
erg goed. Hij leerde ons woorden die niet noodzakelijk voor ons waren: ‘aap’, ‘gieter’,
‘ledikant’, namen van verschillende bloemen, noem maar op.Wat moesten we daarmee
doen? Ik wilde een goede spreektaal leren. Maar hij probeerde ons meestal te laten
schrijven. Onze mensen zijn niet ingesteld op lezen; spreken en luisteren komen in de
eerste plaats. Ik heb zelfs vrienden die helemaal niet kunnen lezen. Hoe leer je
grammaticaregels aan zulke mensen op papier. Het lukte me niet en na een paar
maanden hield ik ermee op. Ik was erg teleurgesteld.”

De invoering van de Kaderwet Volwasseneneducatie en de Rijksregeling Basiseducatie in
de jaren tachtig heeft daar verandering in gebracht. Het volwassenenonderwijs kwam
onder de regie van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Dat was het begin
van een enorme verbetering van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van docenten én
van de professionalisering van het onderwijsaanbod. Voor degenen die daaraan twijfelen, is
het de moeite waard om twintig jaargangen van het tijdschrift Les, het vakblad voor NT2-
docenten, door te nemen. Daaruit komt het beeld naar voren van een innovatieve sector,
die open staat voor kritiek en zelfreflectie en waarin voortdurend wordt gewerkt aan
innovatie en verbetering. Illustratief zijn wat dat betreft de woorden van Ella Vogelaar in
Profiel 11/8 (pagina 12). Op de vraag “Wat heeft u de afgelopen tweeënhalf jaar het meest
verrast in dit werk?” antwoordt de scheidende voorzitter van de Taskforce Inburgering:
“Het commitment vanuit het werkveld is vanaf het begin erg groot geweest. Dat heeft me
aangenaam getroffen. Iedereen wilde dolgraag hard werken aan de noodzakelijke verbeteringen.”
Het is zeer twijfelachtig of een bezuiniging van 50 procent op het voor inburgering
beschikbare budget, gecombineerd met het invoeren van marktwerking en de
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verslechtering van arbeidsvoorwaarden, dat commitment dat Ella Vogelaar heeft
waargenomen, zal doen toenemen.

Zal een nieuwe stijl van inburgering dan misschien wel van invloed zijn op de
betrokkenheid van de inburgeraar bij het inburgeringstraject? Het verhaal van Natasja
doet op het eerste gezicht vermoeden dat dat zo zal zijn. Maar ook dat is twijfelachtig.We
zagen al dat de meeste consumenten waarschijnlijk niet beschikken over de informatie die
nodig is, om keuze te maken op een vrije inburgeringsmarkt. De ervaring leert dat veel
gemeenten zich, nu de gedwongen winkelnering wordt losgelaten, beraden op de vraag
hoe de inkoop van cursussen georganiseerd kan worden.Wat zijn kenmerken van goed
aanbod? Wat is een redelijke prijs? Voor individuen die haast per definitie nog niet goed in
de samenleving zijn ingeburgerd, zijn die vragen nog moeilijker te beantwoorden.
Fundamenteler is echter nog wel de vraag of de meeste inburgeraars zo blij zijn met meer
keuzevrijheid. Kiezen lijkt vaak aantrekkelijk, maar is in de praktijk veelal moeilijk en lang
niet altijd een genoegen. Experimenten met een persoonsgebonden reïntegratiebudget
(PRB) laten zien dat vooral hoger opgeleiden hiervoor kiezen. Voor de mensen die niet
voor een PRB kiezen, zijn er veel die aangeven terug te schrikken voor de eigen
verantwoordelijkheid voor het opstellen van een trajectplan en het zelf inkopen van
diensten en producten. De meerderheid van degenen die wel voor een PRB hebben
gekozen, geeft aan dat zij behoefte heeft aan ondersteuning.
Waarschijnlijk gelden deze bevindingen evenzeer of zelfs meer voor de doelgroep van het
inburgeringsbeleid. De grootste teleurstelling van Natasja was niet dat zij niet zelf kon
bepalen waar ze een cursus zou gaan volgen. Natasja wilde alleen dat er geluisterd zou
worden naar haar eigen ideeën over een traject dat aansloot bij haar eerder verworven
competenties en ambities. Voor lager opgeleide inburgeraars geldt waarschijnlijk in
versterkte mate dat zij wel degelijk behoefte hebben aan ondersteuning en advies.

Conclusies

Er valt veel te verbeteren aan het inburgeringsbeleid ‘oude stijl’. Of een zo rigoreuze
koerswijziging nodig is zoals in het voorjaar van 2004 wordt voorgesteld in de
Contourennota van minister Verdonk, is echter zeer de vraag. De kans dat marktwerking
gaat leiden tot beter en doelmatiger aanbod, tot kostenbesparing en tot betere
opbrengsten, is niet groot. Het gevaar dreigt dat de geschiedenis zich gaat herhalen en dat
we terugkeren naar de beginperiode van het onderwijs aan gastarbeiders. Een periode die
weliswaar wordt gekenmerkt door veel motivatie en betrokkenheid van docenten, maar
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ook door weinig expertise en veel teleurstellingen. Misschien dat de hoek van de
keukentafel van de buurvrouw anno 2004 wordt vervangen door een echte lessenaar in
een leslokaal in een moskee. Of daarmee ook de kwaliteit van het onderwijsaanbod beter
wordt, is zeer de vraag. In elk geval zullen de ook door de overheid gestimuleerde
ontwikkelingen in de richting van geïntegreerde trajecten en duaal leren, niet worden
versterkt.
De ervaringen van Natasja en de beschouwingen in dit artikel zouden kunnen leiden tot
de conclusie dat er eigenlijk slechts twee dingen hoeven te verbeteren aan de Wet
inburgering nieuwkomers om de inburgering effectiever en doelmatiger te laten verlopen:
de gedwongen winkelnering afschaffen en de rol van de trajectbegeleider versterken.
Afschaffen van de gedwongen winkelnering zal ROC’s stimuleren om hun aanbod te blijven
ontwikkelen, en zal tegelijkertijd andere aanbieders kansen geven om op een
verantwoorde manier te investeren in de kwaliteit van hun aanbod en hun docenten. Het
voorbeeld van Natasja laat, evenals de ervaringen met het persoonsgebonden reïntegratie-
budget zien hoe belangrijk die trajectbegeleiding is. In de WIN is daarin overigens
voorzien: de spil van het inburgeringstraject volgens de WIN is de trajectbegeleider. Elke
inburgeraar heeft volgens de WIN een trajectbegeleider die zijn cliënt begeleidt vanaf het
moment van aanmelding bij de gemeente tot aan de doorgeleiding aan het einde van het
inburgeringstraject. Volgens de wettelijke regelingen moet de trajectbegeleider de
inburgeraar blijven motiveren. Hij ondersteunt zijn cliënt bij eventuele problemen en geeft
voorlichting waar dat nodig is. Trajectbegeleiding is een relatief ‘jonge’ discipline. Het zou
goed zijn als in de ontwikkeling daarvan verder zou worden geïnvesteerd. Na jarenlange
pleidooien voor investeringen in de kwaliteit van het NT2-onderwijs, lijkt het nu tijd voor
investeringen in kwaliteitsverbetering van de trajectbegeleiding.Waarschijnlijk zullen
trajectbegeleiders soms inderdaad geholpen worden door een reële dreiging met sancties
voor die cliënten die zich aan hun inburgeringsplicht willen onttrekken. Voor de grote
meerderheid van de doelgroep geldt echter dat ze voldoende hebben aan beloningen in
plaats van straffen: plezier in de cursus, leerresultaten waar je trots op kunt zijn, nieuwe
contacten met Nederlanders, een plek op de arbeidsmarkt en goede schoolresultaten van
de kinderen.
De belangrijkste maatregel die kan bijdragen aan verbetering van de situatie is
waarschijnlijk nog de goedkoopste ook: wat meer aandacht voor de positieve aspecten van
het huidige inburgeringsbeleid. Hoezo is het inburgeringsbeleid mislukt? Waarom wordt
het werk van een commissie die na een uitvoerig onderzoek constateert dat dat niet het
geval is, en dat er wel degelijk veel personen zijn die met succes zijn ingeburgerd, aan de
kant gezet als ‘ondeugdelijk’.Waarom staart de Kamer zich blind op de voorbeelden van
mislukte integratie die de media halen en heeft ze zo weinig oog voor succesvolle
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migranten? Waarom haalt de huisarts in een grote stad die tijdens een feestje vertelt
hoezeer het haar opvalt dat de nieuwkomers onder haar allochtone patiënten steeds
beter Nederlands beheersen en zich steeds minder vaak hoeven te laten vergezellen door
een neef of kind, niet de rapporten van de Rekenkamer of de voorpagina van de krant?
Misschien dat ook de overheid dan zou onderkennen dat het oude beleid voor de
inburgering van nieuwkomers en oudkomers, dat zo goed paste in de verzorgingsstaat die
Nederland lange tijd was, het waard is om nog even vast te houden. Of nou ja, ‘oud’. De
WIN dateert uit 1998.
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Hoofdlijnen van het bestaande inburgeringsbeleid
De Wet inburgering nieuwkomers (WIN, september 1998) geldt in principe voor iedere vreemdeling met
een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Uitgesloten zijn diegenen die naar Nederland komen voor
arbeid in loondienst of voor arbeid als zelfstandige (artikel 1, lid 2, onder a en b) of die zich vestigen
voor een tijdelijk doel (Regeling aanwijzing nieuwkomers wegens verblijf voor een tijdelijk doel, Stcrt.
1998, 185).
Iedere nieuwkomer moet zich volgens de WIN bij de gemeente aanmelden voor een inburgerings-
onderzoek. Doel van het inburgeringsonderzoek is na te gaan in welke mate een maatschappelijke
achterstand voor de nieuwkomer dreigt en welke onderdelen van een inburgeringsprogramma derhalve
verplicht worden gesteld. Het inburgeringsonderzoek volgens de wet bestaat uit tenminste de volgende
onderdelen:
• een beoordeling van het aanmeldingsformulier;
• een begingesprek met uitleg over het inburgeringsonderzoek;
• een toets op kennis en studievaardigheden, zoals de kennis van de Nederlandse taal en de

Nederlandse samenleving;
• een eindgesprek waarin het voor de betreffende nieuwkomer wenselijke inburgeringsprogramma

wordt besproken, met name de te bereiken einddoelen en de rechten en plichten van de nieuw-
komer. In dit onderzoek wordt bepaald of de nieuwkomer een programma nodig heeft en kan
worden verplicht aan een inburgeringsprogramma deel te nemen. Dit inburgeringsprogramma bevat
onderwijs in de Nederlandse taal, maatschappijoriëntatie en beroepenoriëntatie. Daarnaast krijgen
nieuwkomers maatschappelijke begeleiding en trajectbegeleiding. Het is mogelijk om het educatieve
programma te combineren met een beroepsopleiding of een baan.

De gemeente koopt het educatieve programma dat met de nieuwkomer is afgesproken, in bij een ROC.
De gemeente mag volgens de WIN geen inburgeringscursussen voor nieuwkomers bij andere aanbieders
inkopen. Aan het einde van het inburgeringsprogramma voorziet de WIN in een overdracht naar
arbeidstoeleidende instanties of vervolgonderwijs. Daarbij wordt rekening gehouden met de toetsen die
de inburgeraars aan het einde van het educatief programma afleggen: de Profieltoets MO en de
Profieltoets NT2.

Naast de WIN bestaat sinds 1999 de Bijdrageregeling Inburgering Oudkomers. Deze regeling voorziet in
een extra budget voor de gemeente (naast de educatiegelden die via de WEB worden verdeeld) voor
onderwijs aan volwassen allochtonen die zich voor de inwerkingtreding van de WIN in 1998 in
Nederland hebben gevestigd. De doelgroep bestaat naar schatting uit 250.000 migranten die een
achterstand hebben in de beheersing van de Nederlandse taal, opleidingsniveau of afstand tot de
arbeidsmarkt. De regeling wijst twee doelgroepen aan die prioriteit moeten krijgen: werkzoekenden en
opvoeders. Opvoedersondersteuning moet helpen de onderwijskansen van de kinderen van migranten
te vergroten. Gemeenten sluiten met oudkomers een overeenkomst waarin in ieder geval zijn
opgenomen: het doel van het traject, de onderdelen en het aantal lesuren van het traject, de aard en de
omvang van de individuele begeleiding, de verplichtingen van het gemeentebestuur; de verplichtingen
van de oudkomer, de informatieoverdracht tussen het gemeentebestuur, de instellingen – betrokken bij
het aanbieden van het traject – en de oudkomer over de voortgang van die oudkomer in het traject en
over de gevolgen van het niet nakomen van de overeenkomst door de oudkomer.
In de regelingen voor de inburgering van oudkomers heeft de overheid een begin gemaakt met het
loslaten van de ‘gedwongen winkelnering’. Terwijl gemeenten volgens de WIN nog verplicht zijn het
educatief aanbod voor de nieuwkomers in te kopen bij een ROC, hebben gemeenten bij oudkomers de
mogelijkheid om het aanbod bij andere aanbieders in te kopen.
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10Loopbaanontwikkeling motor voor
leven lang leren!

Marja van den Dungen, CINOP

HET PRINCIPE ‘JONG GELEERD, OUD GEDAAN’ MAAKT IN DE HUIDIGE KENNISECONOMIE

PLAATS VOOR ‘EEN LEVEN LANG LEREN’. EEN LEVEN LANG LEREN IS ESSENTIEEL VOOR DE

TOEKOMSTIGE ZEKERHEID EN HET SUCCES VAN WERKNEMERS, ORGANISATIES EN LANDEN

(OECD, 1998). DE OUDE PATRONEN VAN EERST LEREN, DAN WERKEN ZIJN NIET MEER

TOEREIKEND VOOR BLIJVENDE PARTICIPATIE EN INZETBAARHEID. “DE TRADITIONELE

LOOPBAAN, DIE VEELAL BEPAALD WORDT DOOR VOOROPLEIDING VAN DE WERKNEMER EN

INVESTERINGEN DOOR WERKGEVERS, VERSCHUIFT NAAR EEN VERANDERLIJKE LOOPBAAN,

DIE VOORAL DOOR DE WERKNEMER WORDT GESTUURD.” (KUIJPERS, 2003). DE SER

OMSCHRIJFT EEN LEVEN LANG LEREN ALS HET NIEUWE LEREN EN KIEST VOOR EEN BREDE

INVULLING VAN DIT BEGRIP: “ALLE LEERACTIVITEITEN DIE GEDURENDE HET HELE LEVEN

WORDEN ONTPLOOID OM KENNIS EN VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES VANUIT EEN

PERSOONLIJK, SOCIAAL OF WERKGELEGENHEIDSPERSPECTIEF TE VERWERVEN EN TE

VERBETEREN.” (SER, 2002A).

Loopbaanontwikkeling verweven in een leven lang leren

In het perspectief van een leven lang leren vervagen de traditionele grenzen tussen initieel
en postinitieel leren. De Onderwijsraad (2003) constateert in haar advies Werk maken van
een leven lang leren dat deze grenzen afbrokkelen “(…) door het gegeven, dat opleidingen
vaker dan voorheen onderbroken en weer hernomen worden, de toename van werk-
gerelateerd leren, de (economische) noodzaak tot her- en omscholing en tot opscholing,
niveauverbreding en specialisatie, en het feit dat perioden van werk afgewisseld worden
met andere activiteiten – waaronder leren.” Ook komen andere vormen van leren in
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beeld: naast formeel leren groeit de belangstelling voor leren in non-formele en informele
leersituaties.

Om leren meer aantrekkelijk te maken moet onderwijsaanbod meer marktgericht
georiënteerd zijn, maar er ligt ook een verantwoordelijkheid voor het individu. In de
eerder aangehaalde adviezen van de Onderwijsraad en de SER krijgt de lerende een meer
centrale plaats. Het individu moet, door een pro-actieve houding, een grotere
verantwoordelijkheid nemen voor de eigen scholing en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
Voor het kunnen sturen van de eigen ontwikkeling moet het individu zicht hebben op zijn
loopbaan. Er ontstaat een behoefte aan nieuwe producten en diensten die loopbaansturing
kunnen ondersteunen, zoals assessment, EVC, portfolio en loopbaanadvies.
Op dit moment zijn er tal van partijen die dergelijke producten ontwikkelen en aanbieden:
onderwijsinstellingen, werkgevers, sociale partners, CWI, reïntegratiebedrijven en
overheid.
De ondersteuning die deze partijen aan het individu bieden, is echter vaak situationeel en
contextgebonden. Het gaat doorgaans om betrokkenheid bij bepaalde transities in de
levensloop van het individu: bijvoorbeeld de overgang tussen de wereld van onderwijs en
werk, zorg (voor werk en inkomen) en werk, en tot slot werk naar ander werk. Daarnaast
kunnen overgangen op grond van persoonlijke groei en ontwikkeling (denk aan carrière-
stappen), maar ook overwegingen van preventieve aard reden zijn om loopbaan-
instrumenten of -begeleiding in te zetten. Een voorbeeld is het Loopbaanproject Bouw.
Preventie van uitstroom naar de WAO is een belangrijk doel van dat project.Tijdig
worden interventies ingezet om werknemers te ondersteunen bij de overstap naar een
andere loopbaan.

Interventies van derden kunnen loopbaanovergangen ondersteunen: bijvoorbeeld
interventies gericht op vraagarticulatie en op empowerment van het individu (portfolio,
EVC), aanbodversterking (scholing, coaching en counseling) en systeemversterking
(trajectbegeleiding en bemiddeling). Maar uiteindelijk is loopbaanontwikkeling een
verantwoordelijkheid van het individu. Anderen moeten loopbaanontwikkeling niet
overnemen, alleen faciliteren; ook door het stimuleren van zelfsturing. Loopbaandossiers
(waaronder portfolio en EVC) zijn niet bedoeld voor instituties, maar voor het individu.
Het perspectief moet zijn, dat bij loopbaantransities in een leven lang leren het individu
zelf alle relevante loopbaaninformatie moet kunnen inzetten en overleggen.

De verantwoordelijkheid voor loopbaanontwikkeling bij het individu neerleggen betekent
niet dat deze alleen uit kan gaan van de eigen wensen en ambities. Volgens de huidige
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opvattingen speelt loopbaanontwikkeling zich af in een krachtenveld van wensen,
mogelijkheden en het vermogen tot onderhandelen (Spijkerman en Admiraal, 2000). Een
krachtenveld waarin meerdere actoren in beeld zijn: individu, onderwijs, bedrijfsleven/de
arbeidsmarkt en de maatschappij. Het individu moet kunnen omgaan met de spanningen in
dat krachtenveld: “Het gaat om het vinden van een goede balans tussen kennis en kunde
van beroepsbeoefenaren en maatschappelijke behoeften in de kenniseconomie” (Georg
van Krogh in Geurts, 2003). Ook het onderwijs maakt deel uit van dat krachtenveld. Het
heeft niet alleen te maken met het individu als klant, maar het moet ook tegemoet komen
aan de eisen van de overheid als opdrachtgever en van het bedrijfsleven als afnemer.

Loopbaanontwikkeling in een krachtenveld

We kunnen concluderen dat loopbaanontwikkeling een belangrijk aangrijpingspunt is voor
de vormgeving van een leven lang leren. Loopbaanontwikkeling wordt een individuele
verantwoordelijkheid en object van zelfsturing, maar altijd ingekaderd in een krachtenveld,
waarin het individu meer of minder vrijheid heeft. Kuijpers benoemt dit als vrijheid in
gebondenheid. Het is van belang de krachten in dit speelveld te onderkennen en niet de
illusie van een totale vrijheid te wekken: “(…) in arbeidsorganisaties bijvoorbeeld bestaat
een zekere paradox tussen zelf verantwoordelijkheid nemen voor de loopbaan binnen de
vastgestelde kaders van ‘competentieprofielen’, ‘ontwikkelingsroutes’ en ‘loopbaanpaden’.”
(Kuijpers, 2003). In onderwijsorganisaties kan zich eenzelfde paradox voordoen, als
gesuggereerd wordt dat de loopbaan van de deelnemer vertrekpunt van leren is, maar in
de praktijk de kaders van een kwalificatiestructuur, onderwijsaanbod en diploma-eisen
dominant blijven. En bij langdurig werkloosheid is de positie van het individu nog
beperkter en hebben loopbaanwensen en eenmaal behaalde diploma’s niet veel waarde als
het individu elke baan moet aanvaarden op straffe van korting op de uitkering.

Kuijpers (2003) heeft onderzocht welke competenties van belang zijn voor zelfsturing en
loopbaanontwikkeling. Zij onderscheidt vier factoren voor loopbaanactualisatie, dat wil
zeggen verwerkelijking van persoonlijke doelen en waarden in het werk binnen de
mogelijkheden van en in dialoog met de omgeving. Elke loopbaanfactor kent verschillende
inhoudsaspecten en modaliteiten. Ze zijn in tabel 10.1 weergegeven.
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Tabel 10.1: Loopbaanactualisatie

Het onderzoek van Kuijpers was in eerste instantie gericht op (hoogopgeleide)
werkenden. Er is vooral gekeken naar de implicaties voor human resource management
(HRD). De indeling in competenties en inhoudsaspecten lijkt echter evenzeer bruikbaar
voor loopbaanontwikkeling en -begeleiding in andere contexten en voor andere
doelgroepen. Loopbaanontwikkeling is geen incidentele keuze voor een beroep of functie,
zoals wellicht in vroegere visies uitgangspunt was; het is een doorlopend proces.

Loopbaancompetenties kunnen dienen als referentiekader (standaard) voor het
concretiseren van diensten en instrumenten voor loopbaanontwikkeling. In de huidige
kenniseconomie en veranderende wereld van werk gaat het bij loopbaanontwikkeling niet
meer om een keuze voor een vastomlijnd beroep of functie, maar om het construeren van
een profiel van werk, dat past bij iemands capaciteiten en competenties, motieven en
ambities.
Een dergelijke benadering botst met het traditionele denken over kwalificatiestructuren,
waarin de mogelijkheden zijn vastgelegd in een beperkt aantal (standaard)routes. De
functie van een dergelijke kwalificatiestructuur verschuift van het functioneren als
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Loopbaanactualisatie

Competenties (loopbaanfactoren) Inhoudsaspecten Modaliteiten

Vermogen
Gedrag
Motivatie

Vermogen
Gedrag
Motivatie

Vermogen
Gedrag
Motivatie

Loopbaanplanning
Leerprocessturing
Werkprocessturing
Zorg voor balans leven-werk

Capaciteitenreflectie
Motievenreflectie

Oriëntatie op werk
Oriëntatie op mobiliteit

Bespreken van loopbaan
Presenteren in werk
Netwerken

Loopbaanreflectie

Loopbaansturing

Zelfprofilering

Werkexploratie

Vermogen
Gedrag
Motivatie



ordeningsprincipe van sectoren en niveaus van werk en prestaties naar een
referentiekader voor het zelf uitzetten van een route.

Het individu heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het vormgeven van loopbaan- en
competentieontwikkeling. Maar niet alleen zijn persoonlijke wensen en bestaande situatie
zijn maatgevend. Deze wensen moeten worden gerelateerd aan maatschappelijke en
economische kaders. Er ontstaat behoefte aan instrumenten, die enerzijds het individu op
weg helpen (zelfsturing) en anderzijds individuele competenties relateren aan externe
normen. Erkenning van eerder verworven competenties (EVC) is een dergelijk instrument.

Voorzieningen en instrumenten voor loopbaanontwikkeling

Wie moet dit instrument toepassen? De infrastructuur van de dienstverlening rond
loopbaanontwikkeling en -begeleiding is in het recente verleden in Nederland
gedecentraliseerd en onderwerp van marktwerking geworden. Bijvoorbeeld de AOB’s,
Adviescentra voor Onderwijs en Beroep. Ook het LDC is geprivatiseerd. Het resultaat is
dat loopbaandiensten nu vrijwel alleen worden geboden binnen het onderwijs (die
autonoom zijn wat betreft aard van de dienstverlening), door het CWI, door sommige
werkgevers en vakorganisaties en een aantal private organisaties. Een situatie die de
OECD tot de volgende uitspraak bracht: “Potential weaknesses of the Dutch guidance
system include: the fragemented nature of the guidance system as a whole, it is not a
system at all, but a series of disconnected entities; the lack of accountability, monitoring
and quality assurance; the lack of clarity regarding the role of government within a
decentralised and marketised system.” (OECD, 2002).
Het belang van EVC als – nieuw – instrumentarium voor de vormgeving aan loopbaan-
ontwikkeling wordt breed erkend: “Het is nodig EVC met grote spoed operationeel te
maken. EVC (assessment) kan breed zijn en ook afspraken over begeleiding en tijdspad
omvatten.” (SER, 2002a). EVC maakt leeractiviteiten en leerresultaten uit alle levenssferen
zichtbaar. Dit sluit aan op de gewenste brede benadering van leren, mede omdat EVC kan
worden toegepast in verschillende contexten (onderwijs, werk, bemiddeling en
reïntegratie) en voor verschillende doelen (certificering van bekwaamheid, effectief
opleiden, loopbaanontwikkeling en HRD). De voorkeur gaat uit naar een flexibel systeem,
dat voor verschillende doelgroepen in verschillende situaties kan worden ingezet
(Onderwijsraad, 2003).
EVC bestaat doorgaans uit een proces van herkennen, waarderen en erkennen van
competenties. Het herkennen van competenties gebeurt vrijwel altijd op basis van
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portfolio-ontwikkeling.Wanneer in het kader van loopbaanontwikkeling ook certificering
wenselijk is, worden vervolgstappen gezet: waardering van competentiebewijzen (door
bijvoorbeeld portfolioanalyse, proeve van bekwaamheid of observatie op de werkplek) en
formele erkenning: toekennen van vrijstellingen, certificaten of diploma’s. Ondanks een
grote verscheidenheid in uitvoeringspraktijken zijn de stappen van intake-herkennen-
waarderen-erkennen redelijk herkenbaar in de meeste EVC-procedures. Desalniettemin is
de diversiteit een probleem. Het instrumentarium is erg divers. Er zijn portfolio’s voor
velerlei doeleinden, contexten en doelgroepen. De wildgroei van portfolio’s leidt ertoe dat
de waarde vaak niet erkend wordt buiten de context waarin deze is ontwikkeld. Evenmin
is er een eenduidig begrippenkader, waardoor de communicatie over de resultaten
moeizaam verloopt. Andere tekortkomingen zijn: de deskundigheidsontwikkeling is
vrijblijvend, er is geen systeem voor kwaliteitsborging, de onafhankelijkheid van de
beoordeling is veelal onduidelijk en de uitkomst van de procedure wordt vaak eenzijdig
gebruikt voor institutionele doelen, namelijk als instrument om de vrijstellingen te bepalen
bij de afname van een opleiding (Kenniscentrum EVC, 2004). De EVC-praktijk in
Nederland is een ‘1000 bloemen bloeien-praktijk’.Wil EVC daadwerkelijk bijdragen aan de
loopbaanontwikkeling van het individu dan is verbetering nodig in transparantie,
toegankelijkheid en kwaliteit. Er zijn wel aanzetten op het terrein van kwaliteitsborging
van EVC: de ontwikkeling van een EVC-code door het Kenniscentrum EVC, de
ontwikkeling van competentieprofielen voor begeleiders en beoordelaars en van een
systeem van deskundigheidsbevordering. Deze zijn echter niet geformaliseerd. Evenmin is
er draagvlak voor een meer generieke toepassing van deze kwaliteitsimpulsen die de
praktijk meer op één lijn zouden kunnen brengen.

CH-Q, een systeem voor kwaliteitsborging van EVC

In algemene zin valt er, overigens niet alleen in Nederland, op het gebied van
voorzieningen, diensten en deskundigheid met betrekking tot loopbaanoriëntatie en
-begeleiding veel te verbeteren (zie conclusions in OECD, 2002). Bestaande systemen en
instrumenten moeten geëvalueerd worden vanuit de meer integrale visie op loopbaan-
ontwikkeling die hier is gepresenteerd.

In Zwitserland hebben we kennis gemaakt met een systeem voor kwaliteitsborging van
EVC, dat een aantal tekorten in de Nederlandse situatie met betrekking tot
toegankelijkheid en kwaliteit kan opheffen. CH-Q is de afkorting van Schweizerisches
Qualificationsbuch zur Berufslaufbahn ofwel Zwitsers loopbaankwalificatieprogramma.
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CH-Q is een model voor zelfmanagement van competenties. Het wordt gepromoot door
een onafhankelijke non-profit organisatie. Doelen van CH-Q zijn kortweg: het stimuleren
van jongeren en volwassenen in scholing en beroep en de bevordering van hun
professionele flexibiliteit en mobiliteit door versterking van loopbaanvaardigheden.
De EVC-stappen zijn in CH-Q herkenbaar: vaststellen, beoordelen en valideren van al dan
niet formeel verworven vakgerichte en algemene competenties op velerlei gebied.

CH-Q is in Zwitserland uitgegroeid tot een landelijk project. Het heeft de steun van
overheid, sociale partners, loopbaaninstituten en vrouwenorganisaties. Er is een landelijk
draagvlak en landelijke sturing, iets wat in Nederland getuige het OECD-rapport over
career guidance node gemist wordt. CH-Q wordt breed toegepast binnen onderwijs,
bedrijven (bijvoorbeeld Siemens), brancheorganisaties, vakbonden en vrijwilligers-
organisaties (onder andere het Rode Kruis). Brede toepassing draagt bij aan
toegankelijkheid voor allerlei doelgroepen en organisaties. Het kent dus geen
institutionele beperking zoals in Nederland wel vaak het geval is.

Het systeem van kwaliteitsborging via een onafhankelijke organisatie en de brede CH-Q-
ledenvergadering draagt bij aan transparantie. Relevante standaarden voor erkenning
worden in de ledenvergadering vastgesteld. Deskundigheidsontwikkeling en certificering
(op basis van licentie) zijn belangrijke ankers van de kwaliteitsborging. Dit certificerings-
proces is voor iedereen bereikbaar en kent daarmee opnieuw niet de institutionele of
werksoortgebonden beperkingen van de Nederlandse situatie. Het kwalificerings- en
certificeringsproces kan op verschillende niveaus doorlopen worden: van niveau 1 tot
expertniveau 4. Er vindt onafhankelijk toezicht plaats op de kwaliteit van de begeleiders.
Een dergelijke aanpak betekent dat begeleiders, die in de context van onderwijs zijn
opgeleid, deze expertise ook kunnen toepassen binnen de context van arbeidstoeleiding of
bedrijfsleven en andersom. Het motto van EVC geldt ook hier: “Het doet er niet toe, waar
je het geleerd hebt. Het gaat erom dat je het kunt (laten zien).”

Het succes van CH-Q vindt ook over de grens weerklank. Het wordt ingevoerd in Zuid-
Tirol, Duitsland, Luxemburg, België (Duitstalig deel), Engeland en er zijn eerste
experimenten in Nederland. Het sterke punt van invoering van CH-Q is, dat uitvoerders/
begeleiders eerst het proces zelf doormaken. Daarna maken zij een plan om het
programma toe te passen voor de eigen doelgroep in de eigen situatie en voeren dat uit.
Certificering vindt pas plaats als het geheel is doorlopen, het plan wordt beoordeeld en
men kritisch wordt bevraagd op de aanpak en ervaringen. Het gehele systeem draait om
aantoonbaarheid van zelfmanagement van competenties. Dat geldt evenzeer voor
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deelnemers als voor begeleiders. Een dergelijke opzet van training en certificering draagt
daarmee bij aan ook door OESO bepleite daadwerkelijke vernieuwing van het opleiden
van loopbaanbegeleiders/assessoren: “Loopbaanbegeleiders moeten beter en volgens
moderne maatstaven opgeleid worden.”

In Nederland zijn pilots uitgevoerd in de context van onderwijs (ROC), vrijwilligerswerk
(Scouting) en bedrijfsleven (Loopbaanproject Bouw). De ervaringen in de pilots zijn
overwegend positief. Traject- en loopbaanbegeleiders zijn enthousiast geworden voor de
aanpak. Het proces heeft geleid tot betere bewustwording van eigen (loopbaan)-
competenties en mede daardoor verdieping en kwaliteitsverbetering van het loopbaan-
proces van deelnemers. Het proces draagt bij aan ‘awareness en empowerment’, aan
versterking van het individu. Meer aandacht moet echter nog uitgaan naar verbinding van
het individuele profiel met kansen en mogelijkheden in de omgeving of – in termen van
Kuijpers – werkexploratie. Leren om werk (en opleiding) te analyseren vanuit de
mogelijkheden tot competentie- en loopbaanontwikkeling, mobiliseren van mogelijkheden
en onderhandelen over wensen. Onder meer CINOP en het Kenniscentrum EVC
proberen draagvlak te creëren en condities te verkennen voor oprichting van een
onafhankelijke organisatie die in Nederland dit gedachtegoed verder kan brengen en de
kwaliteitsborging op zich wil nemen. Goed instrumentarium voor loopbaansturing en een
adequate infrastructuur kunnen de brug vormen tussen vraagarticulatie en responsiviteit,
tussen loopbaanontwikkeling en -realisatie.
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invoering, kwaliteitszorg en beleidsadvisering. Zij is voorzitter/ondersteuner van het
landelijk platform EVC, een samenwerkingsverband van circa 25 BVE-instellingen en
verricht adviserende werkzaamheden voor het Kenniscentrum EVC. Zij is auteur van
diverse publicaties en artikelen over EVC en loopbaanontwikkeling.

Drs.T. (Ton) Eimers (1961) is directeur en senioronderzoeker bij het Kenniscentrum
Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) te Nijmegen. Hij heeft onder meer onderzoek
gedaan naar preventie en opvang voor voortijdig schoolverlaters, regionale samenwerking
op het gebied van jeugd- en onderwijsbeleid en bestrijding van armoede en sociale
uitsluiting. Daarnaast is hij actief betrokken bij verschillende vernieuwingsprojecten in het
beroepsonderwijs.
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Dr. M.C. (Ria) Groenenberg (1959) is werkzaam als beleidsonderzoeker bij CINOP. In
het kader van het onderwijsbeleid participeert zij in verkennende en evaluatieve
onderzoeksprojecten op het terrein van vernieuwende onderwijsmethoden en de
regionale positie en samenwerking van onderwijsinstellingen.

Ir. A. (Aimee) Hoeve (1970) is als onderzoeker werkzaam bij Stoas Onderzoek te
Wageningen. Zij is betrokken bij onderzoeken op het raakvlak van ondernemerschap,
innovatie en kennisontwikkeling. Zij voert een promotieonderzoek uit naar de relatie
tussen leren en innovatie in arbeidsorganisaties, in het kader van het NWO-
aandachtsgebied ‘het leerpotentieel van de werkplek’.

Drs. A.K. (Annet) Jager (1974) is als onderzoeker werkzaam bij Stoas Onderzoek in
Wageningen. Zij is betrokken bij diverse onderzoeken op het gebied van leren, werken en
innoveren, o.a. werkplekleren, ontwikkeling beroepsidentiteit en keuzeprocessen van
leerlingen, kwaliteitszorg in het onderwijs, leven lang leren en schoolverlatersonderzoek.
Bovendien heeft zij geparticipeerd in een driejarig Europees vergelijkend onderzoeks-
project ‘Households,Work and Flexibility’.

Drs. S.C.D. (Sonja) Jansen (1972) is opleidingsadviseur bij CINOP. Zij adviseert
brancheorganisaties en bedrijven over hun opleidingstrajecten.Tevens is zij subsidie-
adviseur en projectleider voor innovatieprojecten op het snijvlak van beroepsonderwijs en
bedrijfsleven.

Dr. A. J.M. (Anne) Kerkhoff (1956) is senior adviseur bij het team Talen en
Burgerschapscompetenties van CINOP. Zij houdt zich vooral bezig met projecten op het
terrein van het begeleiden en beoordelen van taalleerprocessen. Anne Kerkhoff was als
projectleider betrokken bij de ontwikkeling van een Europees Taalportfolio voor
volwassen NT2-leerders. Op dit moment werkt ze aan de ontwikkeling van een
inburgeringsexamen Mondelinge Interactie voor inburgeraars.

Drs. M.T. (Tim) Mainhardt (1976) is opleidingskundig adviseur bij CINOP. Hij is
betrokken bij projecten op het gebied van opleiden en scholen van medewerkers in
branches en bedrijven en doet vooral onderzoek naar scholingsbehoefte en loopbanen in
de verschillende sectoren.
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Drs. K.M. (Kariene) Mittendorff (1981) is als junior onderzoeker werkzaam bij Stoas
Onderzoek te Wageningen. In 2003 is zij afgestudeerd op het thema leerprocessen binnen
communities of practice. Sindsdien heeft zij aan diverse onderzoeks- en ontwikkelings-
projecten gewerkt, met als focus het leren in arbeidsorganisaties.

Drs. J.C.M. (Jan) Neuvel (1949) is beleidsonderzoeker bij CINOP. Hij voert onder meer
(monitor)onderzoek uit naar veiligheid en geweld in de BVE-sector en naar
ontwikkelingen van de beroepsonderwijskolom. Verder is hij betrokken bij onderzoek naar
taalonderwijs in de BVE-sector.

Dr. A.F.M. (Loek) Nieuwenhuis (1954) is senior onderzoeker bij Stoas Onderzoek te
Wageningen. Hij is verantwoordelijk voor projectontwikkeling rond de thema’s
werkplekleren, onderwijsbeleid en innovatiesystemen. In Europees verband voert hij
onderzoek uit naar het vernieuwingsbeleid in beroepsonderwijssystemen. Samen met de
Universiteit Twente is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van het NWO-
aandachtsgebied ‘het leerpotentieel van de werkplek’.

Drs. M. (Mariëlle) Verhoef (1971) is sociaal-psychologe en werkzaam als onderzoeker
bij het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) te Nijmegen. Zij houdt zich
onder meer bezig met onderzoek op het terrein van voortijdig schoolverlaten en
jeugdbeleid. Ook is zij betrokken bij onderzoek en ontwikkeling op het gebied van het
politieonderwijs.

Drs. A.F. (Anneke) Westerhuis (1950) is teamleider beleidsonderzoek bij CINOP. Zij
publiceert regelmatig over Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief (een leven
lang leren, kwalificatiestructuren, innovatiestrategieën in het onderwijs) en is betrokken bij
de programmering en programmauitvoering van het Expertisecentrum van CINOP op het
gebied van een leven lang leren.
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Trefwoordenregister

Actieplan 7, 35, 63-73

Afdrachtvermindering 56

Alfabetisering 63-76

Analfabetisme (functioneel) 7, 9, 63-76

Anti-armoedebeweging 20, 22, 24

Arbeidsmarkt 3, 4, 129

Armoede 13-28

Belastinguitgaven 51, 57

Beleidsstrategie 33, 34

BTW 55

CH-Q 10, 138-140

Competentie(s) 14, 23-26, 133-141

Doelrationaliteit 78-82

Educatie - beroepsonderwijs 41-49

Employability 10, 108, 110, 114

Erkennen verworven competenties (EVC) 10, 24, 34, 37, 43, 48, 79, 83, 84, 101, 104, 112,

134-140

Geletterdheid 32, 63-74

Inburgering 32-38, 117-132

Inburgeringsexamen 125

Individu/individualisering 14-26, 134-141

Individuele leerrekening/ILR 107-120

Innovatie 80-90
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Kennis 14-27

Kennisrevolutie 17, 18

Kennissamenleving 13-27

Kwaliteitsborging 138, 139, 140

Laaggeletterdheid 65, 67, 68

Laaggeschoolden 29-37

Leerpotentieel 78, 80, 88

Leertraject 112

Leven lang leren (LLL) 78, 82, 88, 89, 133-141

Levensloopregeling 33, 57, 58

Loopbaan 133, 134, 135

Loopbaancompetenties 136

Loopbaantransities 134

Maatschappijoriëntatie 121

Maatwerk 84, 85, 86, 87, 89, 103, 112, 124

Modernisering 13-27

Monitoring 36, 60, 137

Nulmeting 70, 72, 75

Parallel leren 77, 78, 79

Participatie 31, 34, 37

Persoonlijke leerdoelen 108, 109, 110

Praktijkexperimenten 108-114

Reïntegratie 33-37

Rekeninghouder 107-115

Responsiviteit 140

Risico(groepen) 41-49

Scholingsaftrek 55, 56, 61

Scholingskeuze 109, 110, 112

Scholingskosten 58, 59, 98

Scholingsvraag 100, 109, 112

Serieel leren 77, 78
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Sociale uitsluiting 13-27

Startkwalificatie 23, 29, 30, 32, 33, 36, 41, 42, 43, 45-49

Stimuleringsmaatregel 56, 57

Taalonderwijs 121, 124, 125

Trajectbegeleiding 122, 129, 134

Uitval 41-49

Vervolgmeting 70, 72, 75

Vooruitgangsdenken 13, 15, 17, 19

Voucher 113, 126

Vraagsturing 88, 95, 96, 97, 100, 104, 107, 108, 109

Werklozen 32, 33, 45, 46, 47

Werkplekleren 78, 88, 94
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Publicaties CINOP Expertisecentrum

Het Expertisecentrum is onderdeel van de denktankfunctie voor de BVE-sector die door
het ministerie van OCW aan CINOP is toegewezen. De belangrijkste taak ervan is om
een bijdrage te leveren aan de theoretische en praktische ontwikkeling van het beroeps-
onderwijs en de volwasseneneducatie door middel van (beleids)onderzoek, ontwikkeling,
implementatie en monitoring.
Binnen het programma van het Expertisecentrum worden jaarlijks projecten uitgevoerd.
De resultaten van deze projecten worden onder meer gepubliceerd in twee reeksen: een
reeks ‘theorie’ en een reeks ‘praktijk’. In de theoriereeks worden titels opgenomen met
een conceptueler, beleidsmatiger of theoretisch karakter, zoals onderzoeksresultaten en
studies. In de praktijkreeks worden titels opgenomen die concreter bruikbaar zijn voor
het onderwijs, zoals modellen voor invoering van vernieuwingen en de resultaten van
pilots die vaak samen met de praktijk zijn uitgevoerd.

EERDER VERSCHENEN

THEORIEREEKS

1 De pedagogisch-didactische benadering in de beroepskolom : bouwstenen voor een
herontwerp (uitverkocht)

2 Functioneel geletterd? : een studie naar analfabetisme en alfabetisering
(bestelnummer A00093)

3 Alles moet tegenwoordig op papier : een verkennend onderzoek naar functioneel
analfabetisme, werk en opleiding (bestelnummer A00098)

4 EVC: brug tussen competenties en kwalificaties (bestelnummer A00100)
5 Tussen landelijke en regionale krachten : Scenario- en strategievorming in de regio’s

Amsterdam en Nijmegen (bestelnummer A00130)
6 Reflectie op de Axis-vmbo-projecten 2001-2003 (bestelnummer A00132)
7 Unravelling Policy, Power, Process and Performance : The Formative Evaluation of the

Dutch Adult and Vocational Education Act (bestelnummer A00137)
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8 Experimenteren met individuele leerrekeningen : de balans opgemaakt (bestelnummer
A00144)

9 BVEnet 1995-2002 : reconstructie van een innovatie stragetie (bestelnummer A00145)
10 Experimenting with individual learning accounts : making up the balance

(bestelnummer A00146)

PRAKTIJKREEKS

1 Werkend leren in het vmbo : een instrument voor de implementatie van werkend
leren in uw organisatie (bestelnummer A00092)

2 Beroepstaakgestuurd leren : een nieuw ontwerp voor techniekopleidingen niveau 1 
en 2 BOL en BBL (bestelnummer A00097)

3 Werken aan de kwaliteit van de BPV-beoordeling (bestelnummer A00099)
4 Werken met een portfolio : handreikingen (bestelnummer A00102)
5 Portfolio sociale competenties : primair onderwijs, vmbo, mbo (bestelnummer

A00107)
6 Beoordelen: geen sluitstuk : onderweg naar het beoordelen van competenties

(bestelnummer A00142)152
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