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Over de data:
1. Het ROA brengt het formele en informele leren in kaart aan de hand van de ROA Levenslang Leren Enquête
(ROA LLL).
2. De enquête is gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse beroepsbevolking.
3. Tot nu toe zijn data beschikbaar voor de jaren 2004, 2007, 2010 en 2013. In 2017 volgt een nieuwe peiling.
4. De data over zorg en welzijn heeft betrekking op alle werkenden in de sector, ongeacht functie.
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Competentieveroudering

Later met pensioen

Verschuivingen in de sectorstructuur
Verschuivingen in de functiestructuur
Sleutelvaardigheden

Technische veroudering

Prikkels om langer door te werken

• loopbaan onderbreking
• slijtage door hoge belasting

• pensioenleeftijd: 61 jaar in 2006; 64 jaar en 5 maanden
in 2015

• ICT, probleemoplossend, communicatie, creativiteit …

Economische veroudering

Langer inzetbaar blijven

Toename opleidingseisen

• verschuivingen beroepenstructuur,
• technologische/organisatorische vernieuwingen

• specialisatie
• innovaties (technologisch en organisatorisch)
• kwaliteitszorg

Informeel leren (% van de werktijd)

50%

vrouwen

40%
Informeel leren

Dynamiek op de arbeidsmarkt
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Werkenden in de zorg en welzijn rapporteren vaker dan
in andere sectoren dat er sprake is van organisatorische
ontwikkelingen die de inhoud van het werk veranderen. Ze
zijn zich minder bewust van technologische ontwikkelingen
die de inhoud van het werk veranderen.

In Nederland is in de afgelopen 20 jaar het opleidingsniveau
in beroepen met bijna 1 opleidingsjaar toegenomen,
voornamelijk als gevolg van toegenomen opleidingseisen
binnen beroepen.

INFORMEEL
LEREN

ONDERWIJS

Deelname aan cursussen en trainingen

CURSUSSEN

Alledaagse routine werkzaamheden
Schrijven van documenten
Berekeningen maken
Vergaderen/overleg
Samenwerken met minder ervaren collega’s
Documenten lezen
Samenwerken met meer ervaren collega’s

mannen
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Met diploma (2013):
- zorg en welzijn: 82%
- overige sectoren: 69%
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2007
Zorg en welzijn

2010
Overige sectoren
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informeel leren

96%

Percentage werkenden dat aan zelfstudie doet
60%
2 uur
per maand

• Vaktechnische competenties
• Omgaan met mensen
Vergeleken met andere sectoren zijn cursussen in de zorg en welzijn zijn:

• Vaker verplicht
• Vaker gericht op nieuwe manieren van werken
De transfer van scholing in de zorg en welzijn kan beter!
20%

• Van alle tijd die men besteed aan leren, heeft 96% betrekking op
informeel leren
• Informeel leren is net zo een effectieve manier van leren als de
deelname aan cursussen: Men leert evenveel van een cursus van 8 uur
als van 8 uur informeel leren.

Bron: ROA LLL

Cursus vaak gericht op:

10%

Overige sectoren

cursussen

30%

40%

Overige sectoren

• Meer stimuleren dat wat men leert in de praktijk wordt gebracht
• Rol voor leidinggevende en collega’s → bevorderen leerklimaat

40%

• Bijna 60% van de werkenden in de zorg en welzijn doet aan zelfstudie.
• Dat is meer dan in andere sectoren, maar men besteed minder tijd aan
zelfstudie (2 uur per maand) dan in andere sectoren (3 uur per maand).

3 uur
per maand
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Zorg en welzijn

Bron: ROA LLL

Reden voor volgen cursus

Zorg en welzijn

• Uitvoeren van nieuwe werkzaamheden
• Uitvoeren van uitdagende werkzaamheden

erg weinig 2
3
4
erg veel
Mate waarin men leert van taken

• Werkenden in de zorg en welzijn volgen vaker cursussen en trainingen
dan in andere sectoren.
• De cursusdeelname was in 2013 hoger onder vrouwen (63%) dan onder
mannen (48%).
• De gemiddelde cursusduur in de zorg en welzijn was in 2013 16 uur, iets
korter dan in andere sectoren (20 uur).
• In de zorg sluit 82% de cursus af met een diploma. Dat is meer dan in
andere sectoren (69%).

2013

Waardering krijgen van leidinggevende
Hoger inkomen
Promotie kunnen maken
Als waardering voor goed functioneren
Baankans vergroten
Nieuwe manier van werken
Realiseren loopbaandoelen
Nieuwe taken gekregen
Kennis/ervaring onvoldoende
Cursus verplicht
0%

De taken die men doet bepalen in welke mate men leert tijdens het werk.
Taken waar men veel informeel leer:

Aandeel formeel en informeel leren
in totale tijd besteed aan leren
vrouwen

20%

2013

Overige sectoren

Mate waarin men leert van taken

Deelname aan cursussen en trainingen in afgelopen 2 jaar
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2010

Uitdagende werkzaamheden
Nieuwe werkzaamheden

ZELFSTUDIE
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Bron: ROA LLL

LEREN

70%

• Leren doe je niet alleen tijdens een cursus of training. In de zorg en
welzijn besteden 46% van de werktijd aan taken waarvan zij kunnen
leren (informeel leren). Dat is meer dan in andere sectoren.
• Vrouwen doen meer aan informeel leren dan manen.

Overige sectoren

Zorg en welzijn
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