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Voor een vlot verloop:

Microfoons en camera's
Demp je microfoon (tenzij je het woord neemt)
Je camera is normaal automatisch uitgeschakeld

Vragen via chat 
Deel je vragen via de chatfunctie 



Situering
•Context: 

• In Vlaanderen te lage participatie aan levenslang leren
• Onderzoeksagenda Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen (DWSE), 

opgevolgd door Partnerschap Levenslang Leren
• Onderzoeken van drempels tot Levenslang Leren op 3 niveaus: 

• Burger

• Opleidingsverstrekker 
• Organisatie 

• Intro onderzoeksopzet en resultaten



Onderzoeksdesign



Onderzoeksdesign 
Onderzoeksvragen: 
In kaart brengen van klantreis
• Lerenden

• (Niet-)deelname aan opleidingen 
• Opleidingsverstrekkers

• Ontwikkelen en inrichten van 
opleidingen levenslang leren 
(= het post-initieel opleidingsaanbod)

Impuls voor een nieuwe 

opleiding

Afronden 

1ste editie

1. Inzicht in ervaring van de gebruiker
2. Motivatie
3. Fasen - activiteiten 
4. Drempels en hefbomen
5. Identificatie opportuniteiten en potentiële beleidsinterventies



Onderzoeksmethoden:
• Diepgaand kwalitatief onderzoek
• Via Customer journey mapping

• Semigestructureerde diepte-interviews
• Vertrekkende vanuit persona’s

1. Inzicht in ervaring van de gebruiker
2. Motivatie tot leren 

3. Fasen - activiteiten 
4.   Drempels en hefbomen

5.   Identificatie opportuniteiten en potentiële beleidsinterventies 

Persona’s 

Customer journeys

Interviews en focusgroep

Onderzoeksdesign 



• Onderzoekspopulatie: 

• Participerende burgers 
(Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen) 

■ 49 burgers
■ Beperkingen m.bt. 

● Deeltijdse werknemers
● Zelfstandigen 

• Niet-participerende geïnteresseerde 
burgers (IDEA Consult en The Argonauts)

■ 34 burgers 
■ Beperkingen m.b.t.

● Laaggeschoolden
● Werkzoekenden 
● Zelfstandigen 



Opleidingsverstrekkers
(Expertisecentrum + IDEA consult + The Argonauts)

• Opleidingsverstrekkers 
(Expertisecentrum, IDEA Consult en The 
Argonauts)

■ 33 opleidingsverstrekkers ‘levenslang 
leren’
● 12 Expertisecentrum
● 21 IDEA Consult + The Argonauts

■ Beperkingen:
● Grote diversiteit in type 

verstrekkers
● Onderbelichting private 

opleidingsverstrekkers 



34 

interviews 

49 

interviews 

Geïnteresseerde niet-
participerende burgers
(IDEA consult & The
Argonauts)

Participerende burgers
(Expertisecentrum)

33
interviews 

Opleidingsverstrekkers
(Expertisecentrum, IDEA 
Consult & The Argonauts)



Template persona’s
lerenden



Template persona’s
opleidingsverstrekkers



Beschrijving

Template 
klantreis



Vragen?



Customer journey
niet-participerende en 
participerende burgers 



Resultaten 
Fasen in de customer journey lerende



Persona’s
met drempels
en hefbomen 



Berekende 
bijblijver 

Gestimuleerde 
bijblijver 

Overzicht relevant 
opleidingsaanbod

Geen overzicht in 
opleidingsaanbod

Opleidingsaanbod: 
geen meerwaarde 
job

Meerwaarde 
opleidingen 
visualiseren en 
kwantificeren

Tijd: 
* werk blijft liggen
* geen tijd tijdens 
werkuren voor leren

Geringe leercultuur 
werkgever

Opleidingsaanbod 
werkgever 

Stimulerende 
leercultuur bedrijf

Geen overzicht in 
extern 
opleidingsaanbod

Meerwaarde 
duidelijk door 
stimulerende 
omgeving

Flexibele 
leerwegen:. 
e-leren

Tijd: 
* wel tijd tijdens 
werkuren voor leren
* werk blijft liggen

Financiële steun 
werkgever

Oplossing voor 
werk dat blijft 
liggen

Leerloopbaanpaden 
visualiseren

Opvolging door 
werkgever na 
opleiding

Sensibiliseren 
werkgever leercultuur



Autodidact 
voor gesloten 

deur

Autodidact 
vindt gepaste 

deur

Geen overzicht 
waarde erkenning 
opleidingsaanbod

Overzicht 
opleidingsaanbod 
met waarde 
erkenning

Formeel onderwijs 
meest erkend door 
werkgever

Onvoldoende 
informatie en 
begeleiding over 
flexibele leerwegen

Flexibele leerwegen 
mogelijk maken: 
modules

Verhoogd inzetten op 
werkplekleren

Combinatie 
leren en 
werken te zwaar

Zicht op 
opleidingsaanbod 
en waarde 
erkenning door 
begeleiding 
werkgever/VDAB/
Opleider

Flexibele leerwegen: 
* e-leren 
* selectie modules 
mogelijk

Minder tijdsgebrek 
door flexibele 
leerwegen 

Lange opleiding 
meer tijdsgebrek

Vertrouwen in 
effect erkenning 
door begeleiding

Trapsgewijze 
leerpaden 
visualiseren

Vrijstellingen: geen 
erkenning 
competenties

Bredere uitrol EVC

Lang formeel traject: 
takenpakket niet 
afgestemd op 
volwassene



Steunzoekende                                                                                                                
toekomst
bouwer                                                                                                                 

Gesteunde en 
hulpbehoevende 

toekomst
bouwer                                                                                                                 

Ontoereikende 
LB-begeleiding

Geen toegang 
opleidings-
Incentive

Lange opleiding 
(tijd – geld)

Voldoet niet aan 
voorwaarden 
opleiding 

LB-begeleiding: info 
over incentives

Minder tijds- en/of 
financiële drempels
- Persoonlijke 

financiële en/of 
gezinssituatie

- Opleidings-
incentives

Samenwerking 
begeleiding en 
opleiders 

Intensief 
begeleidings-
traject

Loopbaan
Begeleiding
vergroot 
zelfvertrouwen

LB-begeleiding: info 
over kansen en 
voorwaarden

Onbespreekbaar 
met werkgever

Sensibilisering en 
ondersteunen 
werkgever

Getrapt systeem 
leerloopbaan-
begeleiding

Verhoogd inzetten 
op werkplekleren

Sensibilisering en 
ondersteunen 
werkgever

Blijvende 
ondersteuning + 
nazorgplan

Samenwerking 
begeleiding en 
opleiders

Knelpuntopleiding 
en werkplekleren

angst + gevoel van 
onbegrip

Lang formeel traject: 
takenpakket niet 
afgestemd op realiteit 
volwassene



Ontdekkings-
reiziger op zoek 
naar maatwerk

Herontdekkings-
reiziger met tijd

Breed, maar 
onoverzichtelijk 
opleidingsaanbod

Hoge eisen naar 
vorm en inhoud

Geen maatwerk 
mogelijk in 
opleiding

Tijdsgebrek door 
combinatie werken 
– leren – leven 

Overzicht 
opleidingsaanbod 
met filters

Informatie over resultaten 
opleiding 
en verwachte input 
lerende

Flexibele leerwegen 
mogelijk maken 

Persoonlijke 
begeleiding voor 
praktische 
drempels

Breed en duidelijk 
lokaal  
opleidingsaanbod

Geen tijdsgebrek

Geen tijdsgebrek

Hoge eisen naar 
vorm en inhoud

Breed en lokaal 
aanbod, leren in 
groep centraal

Informatie door 
opleider 

(digitale) infrastructuur 
aanbieden door opleider

Flexibele leerwegen 
mogelijk maken 



Andere beïnvloedende factoren

•Gezinssituatie 

•Afhankelijkheid van uitkeringen 

•Digitale geletterdheid 

•Hogere leeftijd 

•Bewijsdrang (interne druk) 

• (corona)-crisis 



Conclusie

•Samenspel van drempels, hefbomen en motivatie

•Participerende burgers ervaren minder drempels en meer hefbomen 
• Hefbomen: begeleiding door begeleidingsdiensten of opleiders, 

steun door werkgever of overheid, geschikt lokaal en/of flexibel aanbod



Beleidsaanbevelingen 

•Tot een meer geïntegreerd beleid omtrent LLL komen

•Gerichter LLL beleid ontwikkelen naar type lerende 

•Persona’s en customer journeys als tools om burgers op een geïntegreerde en 
holistische manier te benaderen 

•Ontwikkeling en evaluatie beleid 
•Gerichte communicatie en mobiliseringsstrategie
•Vormgeving loopbaanbegeleiding + kader voor leercoaches
•Afstemmen van begeleiding en opleidingsaanbod door opleidingsverstrekkers
•Werkgevers sensibiliseren ontwikkelen leercultuur 
•Systeemdesign en productontwikkeling



Beleidsaanbevelingen 

•Verhoogd inzetten op beleidsstrategieën die: 

• Informeren over leeropportuniteiten, kosten en financiële steun
• Begeleiden naar en in het leren 
• Leercultuur versterken in ondernemingen 
• Combinatie van opleiding en job vereenvoudigen



Vragen?



Pauze  (5’)



Customer journey
onderzoek 
opleidingsverstrekkers



Resultaten
Fasen in de opleidingsverstrekker journey

AP: actieplan 

CJ: customer journey onderzoek 



Resultaten
Persona’s op basis van ambities

AP: actieplan 

CJ: customer journey onderzoek 

‘Wij maken je sterk in je werk’

‘Wij maken je weerbaar in de maatschappij’

‘Wij laten je ontspannend ontplooien’

‘Wij stomen je klaar voor een nieuwe baan’’

‘Wij leiden je organisatie door een transitie’’



Resultaten

Loopbaanlanceerder

Ambitie

Wij zetten ons in om mensen een nieuwe 
kans te geven op de arbeidsmarkt.

Doelgroep Toekomstbouwer

o.a. Syntra, Ligo, VDAB, CVO, hogescholen

Ambitie

Wij willen mensen de handvatten geven om 
hun werk beter te doen en professionele 
competenties te verwerven.

Doelgroep Bijblijver

o.a. universiteiten, hogescholen, VDAB, sectorfondsen
Jobversterker

Ambitie

Persoonlijke en levensbrede
opleiding maximaal faciliteren.

Doelgroep Ontdekkingsreiziger, (bijblijver)

o.a. DKO, socioculturele organisaties, CVO, universiteiten

Vrijetijdsontwikkelaar

Ambitie

We willen organisaties helpen om hun 
medewerkers verder te laten ontwikkelen en 
bij te scholen.

Doelgroep Organisaties & werkgevers

o.a. sectorfondsenOrganisatie-
transformeerder

Ambitie

Wij zetten ons in om mensen weerbaar te 
maken in de maatschappij door het aanleren 
van specifieke skills.

Doelgroep Toekomstbouwer, bijblijver
ontdekkingsreiziger

o.a. CVO, Ligo
Maatschappelijke 

meetrekker



Loopbaanlanceerder
journey

Opleidingsnoden 
van kwetsbare 
doelgroepen 
detecteren

Docenten 
marktconforme 
vergoedingen 
bieden

Gebrek aan 
geschikte/direct 
inzetbare expertise 
bij docenten.

Werven voor 
knelpuntberoepen

Opleidingsontwerp 
kunnen afstemmen 
op heterogene 
lesgroepen

Sensibiliseren van 
ouders

Infrastructuur en 
klasorganisatie 
aanpassen: 
afstappen van 1 
leerkracht voor 1 
klas

Employer 
branding

Werken met 
freelancers en 
tijdelijke 
opdrachten.

Bundelen van 
middelen: 
samenwerken op 
skills en co-creatie 
met bedrijven

Drempel

Opportuniteit/hefboom



Inspelen op 
snelheid 
arbeidsmarkt

Gebrek aan 
inzicht in 
business case 
van opleiding 
bij docenten.

Afstemming 
communicatie en 
taal op gewenste 
doelgroepen

Gebrek aan 
specifieke 
didactische 
vaardigheden bij 
docenten

Actieve rol van 
overheid in het 
uitleggen van 
aanbod LLL door 
o.a. beurzen 
zoals bij initieel 
onderwijs.

Pedagogische en 
didactische 
snelcursussen 
voor docenten

Omkaderend 
steunend HR 
personeelslid, 
triggers voor 
docenten 
installeren.

“Hoge Raad van 
de Toekomst”

Jobversterker
journey

Levenslang leren 
is formeel niet de 
opdracht die de 
overheid geeft.

Drempel

Opportuniteit/hefboom



Onderwaardering 
voor levensbreed 
leren door 
overheid en 
maatschappij.

Beschikbare 
docentenuren 
en vaste 
benoemingen 
zijn sturend en 
belemmerend

Prijssetting: 
evenwicht tussen 
betaalbaarheid 
opleiding en 
betaalbaarheid 

Samenwerken 
met partner-
organisaties uit 
de privésector en 
andere OVs

Overheid kan 
link leggen bij 
aanvragen 
nieuwe 
opleidingen

Een 
diversiteitstoets 

Opleidingen 
voor personeel 
rond diversiteit

regelmatig 
sleutelvaardig-
heden updaten 
op verplichte 
basis.

onderzoek naar 
heilzaam werken 
van de 
opleidingen.

Vrijetijdsontwikkelaar
journey

De inhoud 
afstemmen op 
diverse, 
kwetsbare 
doelgroepen.

Participatieve 
projecten om 
kwetsbare 
doelgroepen te 
bereiken

Gebrek aan 
diversiteit in 
lerenden die 
men aantrekt.

Drempel

Opportuniteit/hefboom



Het in kaart 
brengen van 
opleidingsnoden 
van organisaties.

Onduidelijkheid 
over de 
verantwoordelij
kheden van 
partners

Gebrek aan 
beschikbaarheid 
(tijd) bij 
docenten.

Organisatietransformeerder
journey

Gebrek aan 
centraal 
aanspreekpunt 
voor lerenden 
en docenten.

Drempel

Opportuniteit/hefboom



Laaggeletterden 
kunnen moeilijk 
hun opleidings-
nood/leervraag 
scherp krijgen.

Afhankelijk van 
projectmiddelen -> 
ad-hoc planning 
wat continuïteit en 
expertise opbouw 
bemoeilijkt.

Rigiditeit van 
opleidingsprofiel

Eerdere negatieve 
ervaringen van 
lerenden met 
onderwijs 
herstellen.

Leerrekening is 
nodig: budget voor 
alle burgers 
gedifferentieerd 
volgens doelgroep

Aanbod op maat 
mogelijk maken 
bv. door 
samenwerking 
met plaatselijke 
interessante 
partners.

Structurele 
middelen die op 
tijd gekend zijn.

Maatschappelijke meetrekker
journey

Drempel

Opportuniteit/hefboom



Overkoepelende vaststellingen 
• Afbakening: ‘waar begint en eindigt levenslang leren’? 

• Missie en doelgroep: theorie versus praktijk

• Drempels en hefbomen: publieke versus privaat gefinancierde opleidingsverstrekkers

Beleidsaanbevelingen
• Aanscherpen beleidskader levenslang leren 

• Stimuleren van samenwerking in het opleidingslandschap levenslang leren 

• Stimuleren van het ontwikkelen van innovatief opleidingsaanbod

• Inspelen op de invloed van digitalisering op het opleidingsveld

• Aandacht voor diversiteit en inclusie binnen levenslang leren 

• Investeren in onderzoek naar financiering en nieuwe, innovatieve business modellen 



Vragen?


