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De werkgroep Leven Lang Leren wil door middel van een enquête en een (eventueel als 
vervolg) focusgroep de kennispositie versterken.  
 
Leden van de werkgroep, initiatiefnemers, zijn: Wiersma, Van der Molen, Diertens en Özdil.  
 
Doelstelling en vraagstelling: een veranderende samenleving vraagt om een belangrijke rol 
van het onderwijs gedurende het gehele leven. Wat dit betekent voor de (her)inrichting van 
het onderwijs en de arbeidsmarkt is de vraag. Begin dit jaar is er vanuit de commissie OCW 
een grootschalige hoorzitting Leven Lang Leren georganiseerd, in samenspraak met vele 
organisaties en sectoren. Dit heeft veel opgeleverd. Vervolgens zijn een aantal concrete 
adviezen gepubliceerd door de SER, de Commissie-Sap en de Onderwijsraad. Kortom, de 
eerste stap is gezet. Op basis van de input voor en de uitkomsten van de hoorzitting wil de 
werkgroep ter verdieping een enquête afnemen onder een representatieve groep Nederlanders 
om te toetsen waar potentiele gebruikers van onderwijs behoefte aan hebben, wat aansluit bij 
hun specifieke werksituatie en leerbehoefte. En wat er in de uitvoering nodig is om dit ook 
daadwerkelijk in de praktijk te laten werken.  
 
Onderzoek, in enquête-vorm (nieuw instrument in kader kvko): 

1. A.  Vooraf. Kort samenvatten van belangrijkste uitkomsten hoorzitting, verkregen 
input van belangenorganisaties en verschenen rapporten (SER, Onderwijsraad, Sap) 
B. Feitelijke onderzoek. Een brede enquête onder een representatieve doorsnede van 

Nederland over de behoefte aan en vorm waarin Leven Lang Leren vorm krijgt en 
wat voor de respondenten zou werken. Hierin kunnen alle voorstellen uit de 
afgelopen tijd worden meegenomen. Op basis van deze enquête kunnen archetypes 
worden vastgesteld, waaraan beleid op Leven Lang Leren moet voldoen. 

2. Eventueel vervolg: op basis van de uitkomst van de enquête kunnen focusgroepen 
plaatsvinden, waar aan de orde kan komen: relatie tot sociale zekerheid, arbeid en 
behoefte zzp’ers, de uitvoeringskant en de rol van het onderwijsveld in de 
flexibilisering van onderwijs, zowel privaat- als initieel onderwijs.  

 
 

Planning: start na het zomerreces, afronding voor de Kerst. 
 
Eventuele begroting: PM 
 
Het opzetten en uitvoeren van onderzoek: PM 
 

 
 
 

 


