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EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN

Wat verstaan we er onder?

“Onder leven lang ontwikkkelen (LLO) vallen alle 

opleidingen en cursussen die volwassenen (25 tot 65 jaar) 

volgen of recent (afgelopen 4 weken) gevolgd hebben. Het 

overgrote deel van het leven lang ontwikkelen wordt niet 

bekostigd door de overheid (85% in 2016). Het overige deel 

(15%) wordt wel bekostigd door de overheid.”
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EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN

Formeel onderwijs: een opleiding gericht op het behalen van een 

door de overheid erkend diploma. 

Niet-formeel onderwijs: een opleiding, bijvoorbeeld via een 

training, bedrijfscursus of een workshop, korter dan een jaar 

(meestal korter dan 6 maanden). 

Bedrijfsopleidingen: opleidingsactiviteiten van bedrijven. 

[[ Informeel leren: alles wat iemand doelbewust op eigen initiatief 

leert zonder dat hiervoor speciaal iets wordt geregeld of 

georganiseerd. ]]
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LLO EN HET MBO 

Mbo-instellingen: 

• publieke bekostiging vanuit OCW

• Alle bekostigingsvoorwaarden uit de WEB van toepassing

Erkende aanbieders:

• Andere financieringsbronnen

• Een deel van de voorwaarden WEB van toepassing (genoemd 

in  art.1.4.1 WEB)

De rechtspersoon die een mbo-instelling in stand houdt, kan 

tevens erkende aanbieder zijn.

Een erkende aanbieder ‘sec’ kan geen publiek bekostigd 

onderwijs aanbieden.
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WAT DOEN WE ER EIGENLIJK ZELF AAN … ?



7

SER ONTWERPADVIES JUNI 2021

Hoofdpunten v.w.b. arbeidsmarkt

• Het vaste contract is de norm

• Flexibele contractvormen beter reguleren

• Infrastructuur voor VWNW en LLO

• Hoger minimumloon; behoud koppeling aan 

uitkeringen

• Beter onderwijs en betere kindvoorzieningen
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COMMISSIE BORSTLAP (2020)

Drie rijbanen van werk

• De werknemer met het vaste contract

• De werknemer met een uitzendovereenkomst

• De zelfstandige
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COMMISSIE BORSTLAP (2020)

• Iedereen krijgt een individueel ontwikkelbudget 

(‘leerrecht’) 

• Kosten initiële scholing worden ervan afgeboekt

• Kan aangevuld vanuit private bronnen

• Blijft beschikbaar bij baanwisselingen

• Er komt een landelijke organisatie die werknemers 

begeleidt / adviseert vanuit loopbaanwinkels en hubs. 

Benutting van deze voorziening is niet altijd vrijwillig.
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SER ONTWERPADVIES JUNI 2021

“In een periode van acht tot tien jaar zal stapsgewijs een dekkende 

dienstverlening LLO en VWNW-trajecten ontstaan. Sociale partners 

nemen hierin initiatief en regie en vervullen een actieve, stevige en 

uitvoerende rol.

Sociale partners en overheid maken samen afspraken in een meerjarig 

programma over de opbouw, de fasering en uitrol van dit dekkende 

aanbod. De eerste vier jaar (komende kabinetsperiode) is gericht op de 

opbouw en uitrol van dit dekkende aanbod. Daarbij wordt er ook 

gekeken naar de structurele financiële inrichting en stimulansen voor 

werkgevers en werkenden om aan dit stelsel mee te werken. Vanwege 

de maatschappelijke betekenis is publieke medefinanciering om dit 

ontbrekende stelsel in Nederland te realiseren verantwoord.”
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EN … HET MBO?
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WEERBARSTIGHEDEN

Geen duidelijk onderscheid

• Tussen initieel onderwijs en post initiële scholing 

• Tussen publiek en privaat in één bestel

Beperkingen

• Bekostigde instellingen worden in pro-activiteit ‘afgeremd’ 

door predicaat ‘sociale activiteit’ (EU)

• Verbod op staatssteun op ‘economische activiteit’ (EU)
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AFWEGINGEN

Willen mbo-instellingen in beeld blijven op dit dossier?

Landelijk? In de regio?

Wat gaat er mis als je het als sector laat passeren?

Wat is er voor nodig om in beeld te blijven?

Meer aanbod ‘derde leerweg’?

Wat is daar dan de consequentie van?

Voor rechtspositie van collega’s?

Voor de Ondernemingsraad?
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EN … WAT DOEN WE ER ZELF AAN?

• In de opleiding van onze studenten …

• In onze beroepskwaliteit als docent …

• Als lid van de Ondernemingsraad …

• Als mbo-instelling met partners in de regio …

Werken we écht actief aan een lerende cultuur?


