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euro per student per jaar voor een bedrijf. Helaas wordt de kans daarom 
steeds groter dat er minder BBL plaatsen worden aangeboden en dat 
vooral het kleinere bedrijf een BBL-opleiding niet meer kan betalen.

Hoe zitten die kosten dan precies in elkaar? Ondernemers maken uren 
voor de begeleiding en ze betalen de studenten natuurlijk een salaris, 
terwijl daar zeker in het begin nog geen hoge arbeidsproductiviteit 
tegenover staat. En de baten zitten in de ‘productieopbrengsten’ en 
de subsidieregeling Praktijkleren. Nu kun je vanuit het Ministerie van 
OCW zeggen dat er op de begroting van OCW geen geld is voor het op peil 
brengen en houden van deze subsidiepot. Maar uit het onderzoek van 
SEO (UvA) blijkt dat juist de overheid het meeste verdient aan deze BBL 
opleiding. En dat zit zo.

Hogere productie en nationaal inkomen
De grootste bijdrage aan de hogere maatschappelijke welvaart door de 
BBL-opleiding zit in de hogere productie en daarmee een hoger natio-
naal inkomen met ruim 1,6 miljard euro per jaar. Dat hogere nationaal 
inkomen komt terecht in de vorm van een hoger netto salaris bij de 
BBL-gediplomeerden zelf (811 miljoen euro), als extra loonbelasting en 
premies bij de overheid (356 miljoen euro), als extra winstbelasting bij de 
overheid (116 miljoen) en als een hogere netto winst bij werkgevers (462 
miljoen euro).

Grootste baten BBL voor de overheid
Dat betekent dat per saldo de grootste baten van de BBL-opleiding 
terechtkomen bij de overheid (962 miljoen euro per jaar), ondanks de 
kosten voor de subsidieregeling Praktijkleren (194 miljoen euro) en de 
bekostiging van het mbo (56 miljoen euro). We profiteren dus allemaal 
van de BBL. Waarom betalen we dan niet allemaal mee?

Meegroeien met het aantal studenten
De baten voor de overheid afgezet tegen de kosten zouden er toch toe 
moeten leiden dat de pot voor de subsidieregeling praktijkleren meeg-
roeit met het aantal BBL-studenten. Een vast bedrag van € 2700 euro 
stimuleert een bedrijf om een leer/werkplaats aan te bieden omdat het 
bedrag van tegemoetkoming in de kosten de moeite waard is en omdat 
de ondernemer er zeker van kan zijn dat hij meerjarig (dus de gehele 
opleidingstijd) kan rekenen op dit bedrag. Dit stimuleert bedrijven ook 
om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen in het kader van 
een ‘leven lang ontwikkelen’ een BBL leer/werkplaats aan te bieden, ook 
in economisch mindere tijden .

Pennywise, poundfoolish
Toch werkt het nu niet zo. De huidige manier van handelen is dan wel 
‘pennywise’ voor het Ministerie van OCW, maar ‘poundfoolish’ voor het 
Kabinet. Daarom pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland om de Subsidie- 
regeling Praktijkleren mee te laten groeien met het aantal BBL leer/werk- 
plaatsen. De kosten en de opbrengsten van onderwijs in Nederland zou-
den met een bredere kijk op deze materie bekeken moeten worden. 1  
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Nieuwe technologieën, innovaties en mondiale ont-
wikkelingen hebben een enorme impact op onze 
arbeidsmarkt. Kennis veroudert steeds sneller en 
mensen moeten langer doorwerken. Om optimaal 
te kunnen blijven functioneren in een steeds veran-
derende arbeidsmarkt zullen mensen zich moeten 
blijven ontwikkelen. De scheidslijn in de samenleving 
gaat in de toekomst niet ontstaan tussen mensen die 
wel of niet werken in een baan die verdwijnt door 
nieuwe technologie maar tussen mensen die zich wel 
of niet zich blijven ontwikkelen. Die een nieuw profiel 
weten te ontwikkelen. De huidige arbeidsmarkt kent 
echter te weinig impulsen hiervoor: leven lang ont-
wikkelen is nog geen algemeen aanvaarde praktijk. 
Tijd voor nieuw beleid! 
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Aan de slag  
met een leven lang 
ontwikkelen!
De kern van het probleem is dat veel mensen onvoldoende 
wendbaar en weerbaar zijn om de grote technologische ontwikkelingen 
en de grote veranderingen op de arbeidsmarkt bij te benen. Te weinig 
werkenden – in welke contractvorm ook – investeren in scholing. En als 
ze al investeren is het vaak te laat: de baan staat al op de tocht, de fysieke 
klachten zijn er al. Zowel het recente rapport van de WRR als het rapport 
van de commissie Borstlap wijzen erop dat mensen zich voortdurend 
bewust moeten zijn dat de arbeidsmarkt zo beweeglijk is dat ze weerbaar 
en wendbaar moeten zijn. Wat houdt dit in? Mensen moeten zich gemak-
kelijk kunnen aanpassen aan veranderende (werk-)omstandigheden. Ze 
moeten tijdig switchen naar ander werk om langdurig uitval als gevolg 
van kennisveroudering te voorkomen. Maar ook om fysieke klachten te 
voorkomen omdat het werk te belastend wordt. Kortom: het is noodzake-
lijk dat mensen meer en eerder investeren in hun ontwikkeling en hun 
kansen op de arbeidsmarkt
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Wat is de oplossing: drie recente adviesrapporten
Werkenden – of het nu mensen met een vast contract zijn, flexwerkers 
of zzp’ers – en werkzoekenden zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
ontwikkeling en inzetbaarheid. Zoals het huidige kabinet zo mooi zegt: 
mensen moeten zelf de regie nemen over hun loopbaan. Werkenden en 
werkzoekenden zullen zich continu bewust moeten zijn van hun waarde 
op de arbeidsmarkt in de veranderende wereld. De baan voor het leven is 
er al lang niet meer. Het individu is dus aan zet maar doet dit niet alleen. 
Voorwaarde is dat er werk is en dat dit werk impulsen kent tot permanen-
te ontwikkeling. Dat kan uiteraard door scholing, maar ook door leren op 
de werkplek, door loopbaangesprekken, door stages in een andere baan 
en door het stimuleren en tijdig begeleiden van mensen naar ander werk. 
De dagelijkse realiteit is echter anders. Met name ouderen, werkenden 
met maximaal mbo-niveau en zzp‘ers investeren weinig in hun ontwik-
keling. Het aanbevelingswaardige rapport van de WRR met de mooie titel: 
‘Het betere werk’ ziet het terecht als een grote maatschappelijke opdracht 
voor iedereen om goed werk te bevorderen: van mensen zelf, van sociale 
partners en van de overheid. De WRR spreekt over grip op geld, grip op 
werk en grip op het leven. Aan deze drie condities moet zijn voldaan wil 
er sprake zijn van goed werk. Scholing speelt een belangrijke rol bij alle 
drie condities. Als mensen de mogelijkheid krijgen én pakken om zich 
te ontwikkelen houden mensen grip op geld. Als mensen tijdig (kunnen) 
werken aan hun competenties en niet wachten tot een baan verdwijnt 
houden ze meer grip op het werk. En als mensen scholing goed kunnen 
combineren met werk en privé houden ze meer grip op het leven.  
 
De commissie Borstlap benoemt in haar advies “in wat voor land willen 
wij leven” vijf bouwstenen om te komen tot weerbare en wendbare 
werkenden. Bouwsteen 3 stelt: Stel alle werkenden in staat zich te ontwik-
kelen en te blijven leren. Het bevat een pleidooi voor leerrechten en een 
persoonlijke leerrekening. Ook pleiten zij voor wederkerigheid; ieder-
een moet aan de bak, werkenden, werkzoekenden, werkgevers. Sociale 
partners en overheid. Een laatste advies bracht een commissie onder 
leiding van Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, uit: impuls aan 
leven lang ontwikkelen, de kracht van leren in de praktijk. In dit advies 
pleit de commissie voor extra aandacht voor mbo-ers. Terecht, omdat 
uit alle onderzoeken onder andere. van Pantheia (2019) en SCP (2019) 
blijkt dat mensen met mbo of minder scholing veel minder investeren in 
scholing en daarbij ook veel belemmeringen ervaren. Zij doen concrete 
voorstellen zoals meer investering in leerwerktrajecten en de invoering 
van leerrechten.

Goed nieuws: er is heel veel aanbod 
Mooie rapporten, mooie adviezen. Leven lang ontwikkelen staat terecht 
hoog op de agenda. Maar we moeten nu daadwerkelijk aan de slag.  
En het goede nieuws is dat we daarvoor een fantastische basis hebben. 
Nederland kent naast een mooi publiek stelsel van initieel onderwijs en 
een groot privaat aanbod waar werkenden terecht kunnen. Of het nu gaat 
om diplomagericht, overheidserkend onderwijs of cursorisch onderwijs, 
of het nu gaat om klassikaal onderwijs of online leren, of het nu gaat om 

kennis of om vaardigheden. Er is naast publiek aanbod dat zich vooral 
richt op jongeren die uit het voortgezet onderwijs komen, heel veel privaat 
aanbod. Volgens de marktmonitor van SEO Economisch Onderzoek (2018) 
zijn er meer dan 14.000 private opleiders en is de omzet €3,4 miljard.  
Verreweg de meeste volwassenen (85% CBS, 2029) volgen een opleiding 
bij een private aanbieder. We hoeven dus niet te investeren in het aanbod. 

De OECD stelt terecht; “Participation in non-formal learning activities 
appears to be relatively commonplace in the Netherlands. It is above the 
OECD average for all levels of educational attainment, genders en age 
groups” (OECD, 2019). Niet slecht, maar het moet beter vanwege de snelle 
veranderingen op de arbeidsmarkt. Dat vraagt niet om investeringen in 
meer aanbod, het vraagt investeringen die de werkende en werkzoeken-
de stimuleren om zich te blijven ontwikkelen, immers niet het aanbod  
is het probleem maar het feit dat mensen nog te weinig bezig zijn met 
hun ontwikkeling, met proactief loopbaangedrag. 

Agendeer, stimuleer en faciliteer:  
Een concrete agenda met vijf bouwstenen
Stop met een leven lang leuteren, adviezen genoeg die allemaal hetzelfde 
zeggen: Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling en in-
zetbaarheid. Dat past ook in deze tijd van zelforganisatie. Maar die eigen 
verantwoordelijkheid en regie ontslaat de overheid niet van een publieke 
verantwoordelijkheid: Stimuleer mensen tot een leven lang ontwikke-
len, verleid ze, help ze en richt je bovenal op de groepen tot en met mbo. 

Vijf concrete bouwstenen voor overheidsbeleid dat stimuleert dat men-
sen die verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling en inzetbaarheid 
ook kunnen nemen:

1. Geef iedereen leerrechten en een ontwikkelbudget
Om een leven lang ontwikkelen mogelijk te maken krijgt iedereen een 
ontwikkelbudget. Dit ontwikkelbudget blijft tot de pensioengerechtigde 
leeftijd beschikbaar en kan gedurende de gehele loopbaan voor overheid-
serkend onderwijs (mbo, hbo, wo-trajecten of onderdelen ervan) worden 
ingezet, bij publieke en private aanbieders. Iemand die na zijn mbo stopt 
en gaat werken houdt meer over dan iemand die een bachelor volgt. 
Daarnaast krijgt iedereen die tot de beroepsbevolking hoort een persoon-
lijke ontwikkelrekening Daarop kunnen mensen zelf sparen maar ook 
hun werkgever en de overheid kunnen hier geld op storten. Het geld is 
bestemd voor opleidingen en trainingen, coaching maar ook voor valide-
ring van wat je al kunt en weet, bijvoorbeeld door werkervaring.

2. Zorg voor loopbaanloketten
Mensen moeten weten wat hun kansen zijn op de arbeidsmarkt. Een 
landelijke organisatie van loopbaanloketten die hen helpt met laagdrem-
pelige persoonlijke begeleiding en ondersteuning is nodig. Zowel op het 
gebied van werk als opleiding moeten werkenden hier terecht kunnen 
voor advies. Actuele arbeidsinformatie, een digitaal overzicht met alle 
opleidingsmogelijkheden zijn daarbij onmisbaar.
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3. Geef iedereen recht op een loopbaan APK
Bij de loopbaanloketten moet je ook terecht kunnen voor een zogenaam-
de loopbaan-APK. Eens in de vijf jaar heeft iedereen hier recht op. Zo 
krijgen mensen actueel zicht op hun kennis en vaardigheden en de mate 
waarin deze aansluiten op actuele arbeidsmarktontwikkelingen

4. Stimuleer publiek-private samenwerking als het gaat om  
scholingsaanbod 
Er is al heel veel scholingsaanbod. Publiek maar vooral ook privaat. Bei-
den hebben daarbij hun eigen expertise. Ze kunnen elkaar versterken en 
aanvullen. Zorg dat er verbinding komt tussen het aanbod van publieke 
en private opleiders en voorkom dat publieke partijen gaan ontwikkelen 
wat de markt al lang heeft bedacht. Dat is zonde van het geld, geld dat 
dan beschikbaar blijft voor het stimuleren van de vraag naar opleidingen 
en voor initieel onderwijs. 

5. Zorg voor een leer en werkplicht en leer-werkbanen
Te veel mensen staan nog aan de kant. Van mensen met een uitkering 
die kunnen werken mag worden verlangd dat ze zich met scholing en 
voldoende persoonlijke begeleiding actief inzetten om aan het werk 
te komen. Je werkt of je volgt scholing om aan het werk te komen. Van 
werkgevers en overheid mag worden verwacht dat zij geschikte werk-
plekken creëren en scholing aanbieden om aan het werk te blijven en te 
komen. 

Onbetaalbaar? SEO Economisch Onderzoek heeft in 2019 op basis van 
een eenvoudig model verschillende scenario’s voor leerrechten doorge-
rekend. SEO laat zien dat in vrijwel elk scenario de investeringen zich te-
rugverdienen: extra belastinginkomsten doordat werkenden meer gaan 
verdienen, lagere uitkeringslasten doordat meer mensen gaan werken en 
lagere ziektekosten. 

Aan de slag met een leven lang ontwikkelen
Met deze agenda gaan we daadwerkelijk aan de slag met een leven lang 
ontwikkelen. Met elkaar kunnen we komen tot een toekomstbestendige, 
inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar bij het voor iedereen de 
gewoonste zaak is om zich permanent te ontwikkelen. Om zo wendbaar 
en weerbaar te blijven. Alles is in ontwikkeling: de arbeidsmarkt, de 
maatschappij. Nu de mens zelf nog. 1
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