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De Belgische en regionale 
opleidingsinspanningen van werkgevers 
in Europees perspectief. Een analyse 
op basis van de Continuing Vocational 
Training Survey

Al sinds het begin van het vorige decennium gaat er steeds meer 

aandacht naar vorming op de werkvloer. Op Europees, federaal 

en regionaal niveau worden verschillende beleidsinitiatieven ge-

lanceerd om zowel werknemers als werkgevers te stimuleren om 

opleidingsinspanningen te leveren. Vanuit de Europese groeistra-

tegie wijst de Europese Unie op het belang van juiste vaardighe-

den voor de jobs van vandaag en morgen. Door onder andere te 

streven naar blijvende inzetbaarheid doorheen de loopbaan van 

werknemers zullen lidstaten hun werkzaamheidsdoelstellingen 

halen. Even belangrijk voor de transitie naar levenslang leren is 

de opvolging van acties en evoluties inzake permanente vorming 

via arbeidsmarktmonitoring. Een van de belangrijkste bronnen 

om de opleidingsinspanningen van werkgevers te monitoren en 

Europees te vergelijken, is de Continuing Vocational Training Sur-

vey (CVTS). In deze bijdrage presenteren we de resultaten van 

deze bedrijfsenquête in 2015 en brengen we zowel de Belgische 

als de regionale vormingsinspanningen van bedrijven in kaart en 

plaatsen we deze in een Europees perspectief.

In deze bijdrage analyseren we hoe de bedrijven 
in België en haar gewesten voortgezette beroeps-
opleiding organiseren voor hun werknemers en dit 
vanuit een Europees perspectief. Hiervoor maken 

we gebruik van de Continuing Vo-
cational Training Survey (CVTS), 
ook wel de ‘Enquête naar voort-
gezette beroepsopleidingen’ ge-
noemd. De CVTS is een binnen de 
Europese Unie geharmoniseerde 
survey die kadert binnen een Eu-
ropese vordering die de EU-lid-
staten verplicht om statistieken te 
verzamelen over voortgezette be-
roepsopleiding. Samen met twee 
andere bronnen, de Labour Force 
Survey (LFS) en de Adult Educa-
tion Survey (AES), vormt het de 
basis voor de Europese statistie-
ken over het onderwijs- en oplei-
dingsbeleid van de EU. Kenmer-
kend voor de CVTS is dat deze, 
in tegenstelling tot de AES en LFS, 
werkgevers bevraagt en niet de 
begunstigden.

De vijfjaarlijkse CVTS-enquête be-
vraagt bedrijven uit verschillende 
sectoren en met diverse omvang 

over het opleidingsaanbod voor hun personeel 
en brengt zo de bedrijfsinspanningen op vlak van 
opleiding in kaart. De CVTS, die in 2015 voor de 
laatste keer werd uitgevoerd, bevraagt echter niet 
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alle ondernemingen: ze meet de bedrijfsinspannin-
gen van ondernemingen met minstens tien werkne-
mers uit de industrie en de commerciële diensten. 
Sectoren zoals de landbouw, gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening worden hier niet 
bevraagd.1 

Binnen België is er nog een bron die een belang-
rijke meerwaarde biedt bij het meten van vormings-
inspanningen, namelijk de sociale balans. Jaarlijks 
moeten bedrijven die personeel tewerkstellen hun 
balans neerleggen bij de Balanscentrale van de Na-
tionale Bank. De CVTS kan naast de sociale balans 
gelegd worden omdat ze vergelijkbare concepten 
hanteert voor het meten van vormingsinspannin-
gen, maar er zijn enkele belangrijke verschillen die 
de uiteenlopende resultaten verklaren. Zo is het 
verplicht om de sociale balans jaarlijks in te vullen, 
terwijl de CVTS op vrijwillige basis is. Bovendien 
verschilt de populatie in beide bronnen: ook de 
kleine bedrijven (< 10 werknemers), die doorgaans 
minder opleidingsgericht zijn, stellen een sociale 
balans op. Ondanks de beperkingen van beide 
bronnen, bieden ze een belangrijke meerwaarde 
bij het meten van vormingsinspanningen van be-
drijven. In dit artikel hanteren we de CVTS als uit-
gangspunt. Op een later tijdstip zullen we vanuit 
het Steunpunt Werk ook nog een analyse maken 
van de opleidingsinspanningen van werkgevers op 
basis van de sociale balans.

Aan de hand van de CVTS kunnen we vier grote 
indicatoren berekenen die we in deze bijdrage 
achtereenvolgens zullen bespreken. Het gaat om 
het aandeel vormingsbedrijven, de participatie-
graad aan opleiding, de financiële vormingsin-
spanningen en de opleidingsduur. Bij het bereke-
nen van deze indicatoren richten we ons vooral op 
interne en externe vormen van opleiding, name-
lijk vormen van opleiding die door de werkgever 
zelf (intern) of door andere instellingen (extern) 
worden georganiseerd. Binnen de CVTS is er ook 
aandacht voor andere vormen van opleiding. Het 
gaat hierbij over allerhande initiatieven die tot 
doel hebben om de kennis en competenties van 
werknemers op peil te houden of te ontwikkelen, 
zonder dat dit binnen het kader van een (formele) 
cursus gebeurt. Voorbeelden daarvan zijn onder 
andere on-the-job training, deelname aan confe-
renties en zelfstudie. Waar relevant, staan we ook 
hier bij stil.

Bij de bespreking van de vier hoofdindicatoren 
vergelijken we de Belgische regionale resultaten 
met deze van de 27 andere Europese lidstaten. 
Belangrijk om op te merken bij de cijfers van de 
drie Belgische gewesten is dat deze – bij onderne-
mingen met vestigingen in verschillende gewesten 
– steeds betrekking hebben op de hoofdzetel van 
de onderneming. Bij zogenaamde mutiregionale 
ondernemingen werden de resultaten voor de vol-
ledige onderneming bijgevolg toegekend aan de 
regio waar de hoofdzetel gevestigd is, ook al is die 
hoofdzetel in termen van werkgelegenheid niet de 
belangrijkste vestiging. Als gevolg daarvan kan de 
score van Brussel, waar vaak de hoofdzetels van 
grote ondernemingen gevestigd zijn, hoger uitval-
len in vergelijking met Vlaanderen en Wallonië.

Het aandeel vormingsbedrijven

Een eerste opleidingsindicator is het aandeel vor-
mingsbedrijven. Deze indicator meet het per-
centage bedrijven dat in het referentiejaar (2015) 
opleiding verschafte aan haar personeel. Figuur 1 
toont het aandeel vormingsbedrijven per Europese 
lidstaat, voor zowel interne en externe cursussen 
als voor alle opleidingsvormen samen (dus interne 
en externe cursussen opgeteld met andere vormen 
van opleiding).

Uit figuur 1 blijkt dat België en haar drie regio’s 
bij de Europese top horen, met een beduidend 
hogere score dan het Europees gemiddelde. Op 
het totaal van Belgische ondernemingen met min-
stens tien werknemers verschafte 78% interne of 
externe cursussen aan haar werknemers in 2015. 
In de EU-28 gaat het om 61%. Houden we ook 
rekening met bedrijven die andere vormen van 
opleiding voorzien, dan dikt het aandeel Bel-
gische vormingsbedrijven aan tot 84%. Van de 
drie Belgische gewesten noteert Vlaanderen het 
hoogst aandeel vormingsbedrijven: 80% als we 
het aanbieden van interne en externe cursussen 
beschouwen, en 85% wanneer we ook rekening 
houden met de bedrijven die andere vormen van 
opleiding voorzien. Het Brusselse Gewest laat met 
respectievelijk 77% en 84% scores optekenen die 
dicht in de buurt liggen van het Vlaamse Gewest. 
Het Waalse Gewest volgt met respectievelijk 75% 
en 81%.
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Trekken we het perspectief wat breder en kijken 
we naar de volledige Europese rangschikking, 
dan zien we dat Tsjechië, Oostenrijk, Zweden en 
Spanje, Finland, Nederland en Frankrijk de top 
vervolledigen. Tsjechië is koploper met 89% vor-
mingsbedrijven (interne en externe cursussen). Het 
lijstje wordt afgesloten met voornamelijk landen uit 
Zuid- en Oost Europa: Griekenland (13%), Roeme-
nië (21%) en Polen (29%).

Als we alle opleidingsvormen in rekening brengen, 
dus ook on-the-job training en zelfstudie, dan blij-
ven Tsjechië, Oostenrijk en Zweden de top aan-
voeren. Estland, het Verenigd Koninkrijk – in het 
referentiejaar 2015 nog deel van de EU – en Dene-
marken wisselen de middenmoot in voor de top-5. 
Deze laatste drie landen houden elkaar in even-
wicht met een aandeel vormingsbedrijven van 86 
à 87%. Griekenland blijft hekkensluiter: nauwelijks 

Figuur 1.
Aandeel vormingsbedrijven (%) in de landen van EU-28 (2015)

22
27

45
100

(%)

42
44

55
62
62

70
60

75
77

73
77

70
86
86
87

77
84

81
79

85
84

83
84
85
86

88
93

91

13
21

29
31
32
32

43
43
44

52
52

54
57

61
62

64
64

67
70

72
73

75
75
76

77
78
78

80
81
82
82

89

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Griekenland
Roemenië

Polen
Letland

Bulgarije
Hongarije

Kroatië
Malta

Litouwen
Cyprus
Italië

Portugal
Ierland

EU28
Duitsland
Slovakije

Estland
Verenigd Koninkrijk

Denemarken
Luxemburg

Slovenië
Waals Gewest

Frankrijk
Nederland

Brussels H. Gewest
Finland
België

Vlaams Gewest
Spanje

Oostenrijk
Zweden
Tsjechië

Alle opleidingsvormen Interne & externe cursussen

Noten: De 100%-score van Letland (LV) kan verklaard worden door het feit dat elk bedrijf in de survey heeft aangegeven dat 
het guided-on-the-job training aanbiedt aan haar werknemers.
Bron: CVTS – Eurostat/Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) (Bewerking Steunpunt Werk)
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een op vijf bedrijven gaf een vorm van opleiding 
aan haar werknemers.

In 2005, tien jaar voor de recentste CVTS-bevra-
ging, bevond België zich in de middenmoot van 
de EU-landen, met een iets lagere waarde dan het 
Europees gemiddelde (tabel 1). Ook de Belgische 
regio’s flankeerden het Europese gemiddelde. De 
daaropvolgende jaren heeft België in vergelijking 
met de EU-28 een sterkere stijging gekend van het 
aandeel vormingsbedrijven, zowel wat interne en 
externe cursussen betreft als voor alle opleidingen 
samen. België heeft zo de score van de EU-28 in 
2015 niet alleen ingehaald, maar zelfs beduidend 
overtroffen. De Belgische groei bedroeg respectie-
velijk +30 procentpunten en +21 procentpunten in 
vergelijking met +12 procentpunten en +13 pro-
centpunten in EU-28. Opvallend is de nog grotere 
inhaalbeweging van Vlaanderen. In 2005 bedroeg 
het aandeel vormingsbedrijven dat interne en ex-
terne cursussen verschafte nog 48% en dat voor alle 
opleidingen samen 61%, terwijl deze aandelen in 
2015 gegroeid zijn naar 80% en 85%. Dit impliceert 
een sterke stijging van +32 en +24 procentpunten. 
Het Waalse (+27 ppt en +19 ppt) en Brusselse Ge-
west (+26 ppt en +15 ppt) kenden een iets minder 
sterke stijging dan het Vlaamse Gewest, maar toren-
den toch ook ver boven de groei in de EU-28 uit 
(+12 ppt en + 13 ppt).

Er lijken minstens twee mogelijke verklaringen te 
spelen om de relatief sterke prestatie van België 
en de gewesten te verklaren. Enerzijds is er het 

stijgende belang dat aan permanente vorming 
wordt gegeven de voorbije jaren. Vanuit verschil-
lende hoeken is er steeds meer aandacht gegaan 
naar levenslang leren en het belang daarvan voor 
onze kenniseconomie en productiviteit. Om te 
blijven groeien en economisch en maatschappelijk 
relevant te blijven moeten werknemers vertrouwd 
zijn met de nieuwe evoluties en ontwikkelingen. 
Daarvoor is vorming op de werkvloer cruciaal. Op 
Europees, federaal en regionaal niveau werden tij-
dens de geobserveerde periode verschillende doe-
len opgesteld om de opleidingsinspanningen van 
sectoren, bedrijven en individuele werknemers te 
stimuleren. Dit kan de bewustwording bij bedrij-
ven rond het belang van het aanbieden van oplei-
ding hebben aangewakkerd. Op Europees niveau 
was er de Lissabondoelstelling die vooropstelde 
dat tegen 2010 minstens 12,5% van de bevolking 
bij- of nascholing zou volgen. In 2009 werd dit 
opgevolgd door het Pact2020, met als doelstel-
ling om de deelname aan levenslang leren op te 
krikken tot 15% tegen 2020. Op federaal niveau 
gold het interprofessioneel akkoord waarin werd 
beoogd dat 1,9% van de totale loonmassa in on-
dernemingen werd besteed aan de vorming van 
medewerkers, samen met de ambitie om tegen 
2010 een opleidingsparticipatiegraad van 50% te 
bereiken. Op Vlaams niveau werd er in de be-
leidsnota’s groeiende aandacht geschonken aan 
opleidingsdeelname en de integratie van verschil-
lende bestaande opleidingsinstrumenten, zoals 
opleidingscheques, betaald educatief verlof en 
opleidingskrediet.

Tabel 1.
Evolutie van het aandeel vormingsbedrijven ten opzichte van 2005 per type opleiding (in procentpunt)

Opleiding Regio 2005 
(%)

2010 
(%)

2015 
(%)

Evolutie 2005 – 
2015 (%punt)

Interne & externe 
cursussen

Vlaams Gewest 48 75 80 + 32

Waals Gewest 48 62 75 + 27

Brussels H. Gewest 51 75 77 + 26

België 48 72 78 + 30

EU-28 49 56 61 + 12

Alle opleidingen Vlaams Gewest 61 80 85 + 24

Waals Gewest 62 71 81 + 19

Brussels H. Gewest 69 79 84 + 15

België 63 78 84 + 21

EU-28 60 66 73 + 13

Bron: CVTS – Eurostat/Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) (Bewerking Steunpunt Werk)
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Anderzijds kunnen we de sterke toename in op-
leidingsinspanningen van werkgevers ook kaderen 
in een aantal methodologische kwesties. Zo is de 
CVTS een vrijwillige enquête, wat ervoor kan zor-
gen dat de bedrijven die het meeste opleidingsin-
spanningen ondernemen vaker de enquête invul-
len. Bedrijven die in mindere mate opleiding voor-
zien, kunnen minder geneigd zijn om de CVTS in te 
vullen. Gezien in België een toenemende nadruk is 
komen te liggen op het belang van opleiding, kan 
dit ervoor gezorgd hebben dat werkgevers die op-
leidingsinspanningen leverden, ook stelselmatig de 
enquête doorheen de tijd vaker hebben ingevuld. 
Dit zou dan tot een opwaartse druk en overschat-
ting leiden van de gemeten opleidingsinspannin-
gen in de CVTS. Daarnaast werden er aanpassin-
gen doorgevoerd aan de sociale balansformulieren 
die Belgische bedrijven moeten invullen en werd 
er meer nadruk gelegd op het correct invullen van 
de formulieren. Voorheen was er vaak verwarring 
over de verschillende opleidingscategorieën en 
vulden niet alle bedrijven deze even nauwgezet 
in. Omdat de sociale balans, die jaarlijks ingevuld 
moet worden door alle bedrijven met personeel in 
dienst, en de CVTS gelijkaardige concepten hante-
ren, kan deze hervorming bijgedragen hebben tot 
een betere registratie van de opleidingsinspannin-
gen van werkgevers doorheen de geobserveerde 
periode.

Opleidingsparticipatie van 
werknemers

We weten nu hoeveel bedrijven opleiding aanbie-
den, maar hoeveel werknemers maken ook effec-
tief gebruik van het aanbod tot leren op de werk-
vloer? Hiervoor berekenen we de opleidingspar-
ticipatie van werknemers. Deze centrale indicator 
geeft het aandeel werknemers weer dat gedurende 
het referentiejaar 2015 een of meer interne of ex-
terne cursussen heeft gevolgd.

Figuur 2 toont het aandeel werknemers dat deel-
nam aan opleiding in ons land en plaatst het in een 
Europees perspectief. De participatie aan interne 
en externe opleiding wordt enerzijds berekend 
op het totaal aantal werknemers over alle bedrij-
ven heen en anderzijds ten opzichte van het aan-
tal werknemers in enkel de vormingsbedrijven die 
interne en externe opleiding registreren. Ook hier 

gaat het louter over bedrijven met minstens tien 
werknemers.

We bekijken eerst de meest courante variant, deze 
die het totaal aantal werknemers over alle bedrij-
ven heen in rekening brengt. Op basis van deze 
resultaten maakt ons land weer een goede beurt. 
België scoort met 54% duidelijk hoger dan het Eu-
ropese gemiddelde (41%) waardoor het zich tot de 
betere middenmoot mag rekenen. We laten zo al 
onze buurlanden – op Luxemburg na – achter ons. 
Nederland en Duitsland bijvoorbeeld moeten ge-
noegen nemen met een plek rond het Europees 
gemiddelde.

Ook de drie gewesten noteren scores boven het 
EU-28 gemiddelde. Brussel behaalt met 59% de 
hoogste score van de drie gewesten. Tsjechië is 
met 84% de Europese uitschieter, maar het Brus-
selse Gewest komt wel in de buurt van het daar-
na best presterende land Luxemburg (62%). Het 
Vlaamse en Waalse Gewest houden elkaar in even-
wicht met een participatiegraad van 52%. Andere 
landen die een relatief hoge opleidingsparticipa-
tie van werknemers laten optekenen zijn Slovenië 
(58%), Slovakije (57%), Spanje (55%) en Zweden 
(52%). Het lijstje wordt opnieuw afgesloten door 
Griekenland (19%), Hongarije (19%) en Roemenië 
(21%).

Net zoals bij de indicator vormingsbedrijven, noteert 
het Vlaamse Gewest de sterkste stijging op tien jaar 
en dat voor beide varianten (tabel 2). De Vlaamse 
groei bedroeg +17 procentpunten voor alle bedrij-
ven en +10 procentpunten voor vormingsbedrijven 
in vergelijking met respectievelijk +8 en +5 pro-
centpunten in EU-28 en +14 en +7 procentpunten 
in België. Het Waalse Gewest evenaart het Vlaamse 
met een groei van + 16 en +8 procentpunten. Het 
Brusselse Gewest kan dan wel een sterke participa-
tiegraad optekenen, op tien jaar tijd is het minder 
sterk gegroeid dan het Vlaamse en Waalse Gewest 
(+8 ppt en +5 ppt).

Wanneer we enkel rekening houden met de vor-
mingsbedrijven die interne en externe opleiding 
registreren, dan stijgt de participatiegraad aanzien-
lijk en verschijnen er nieuwe landen in de top-10. 
Polen gaat van 37% naar 60% en ook Malta ziet 
haar participatiegraad stijgen van 36% naar 55%. 
Griekenland daarentegen sluit niet langer het rijtje 
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af: Hongarije (30%), het Verenigd Koninkrijk (35%), 
Litouwen (38%), Estland (39%) en Kroatië (41%) 
zijn de landen met de laagste scores. De drie ge-
westen kennen geen spectaculaire stijging in de 
participatiegraad en behouden min of meer hun 
posities (tabel 2).

Het is opvallend dat er een groot opleidings-
aanbod is, verwijzend naar het hoog aandeel 

vormingsbedrijven, maar dat er niet evenredig op 
wordt ingegaan door de werknemers. In België 
neemt nog steeds maar de helft van de werknemers 
deel aan opleiding. Ondanks dat meer aandacht 
gaat naar opleiding op de werkvloer en het creë-
ren van een leercultuur die niet stopt na het initiële 
onderwijs, is deze transformatie nog niet volledig 
doorgedrongen in de effectieve opleidingsdeel-
name. Uit de bijdragen van Van Langenhove en 

Figuur 2.
Opleidingsparticipatie werknemers (interne & externe opleidingen), over alle bedrijven heen en voor vormings-
bedrijven, in de landen van EU-28 (%) (2015)
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Bron: CVTS – Eurostat/Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) (Bewerking Steunpunt Werk)
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Vansteenkiste (2020) en Sourbron en Vansteenkiste 
(2020) in dit themanummer blijkt dat individuen 
kampen met een aantal obstakels die hun oplei-
dingsdeelname belemmeren of het ontbreekt hen 
aan de juiste motivatie om deel te nemen. Deze 
bijdragen wijzen, net als eerdere studies (bijvoor-
beeld De Rick, Van Valckenborgh, & Baert, 2004; 
Sels, Bollens, & Buyens, 2000; Vansteenkiste, 2014; 
Wouters & Douterlungne, 2002), op het bestaan 
van het Matteüseffect: het zijn de sterkste profie-
len (bijvoorbeeld hooggeschoolden) die ook het 
meest en vaakst deelnemen aan opleiding en zich 
zo verder versterken. Groepen die dus al een 
sterke positie bekleden op de arbeidsmarkt, ma-
ken die positie nog sterker door vaardigheden bij 
te leren of bij te schaven terwijl kansengroepen 
achterblijven. Eerder onderzoek wijst op uiteen-
lopende verklaringen hiervoor, zoals een sterkere 
negatieve connotatie die aan leren hangt binnen 
deze groepen, het sterkere geloof dat hun profes-
sionele leven niet zal verbeteren door opleiding, 
een groter gebrek aan interesse in opleiding, enzo-
voort (Baert et al., 2004; Van Langenhove & Van-
steenkiste, 2020). Omgekeerd kunnen werkgevers 
meer investeren in de sterkste profielen omdat ze 
er bijvoorbeeld vanuit gaan dat ze meer schoolbaar 
zijn en zo grotere productiviteitstoenames zullen 
opleveren na het volgen van een opleiding (Sels 
et al., 2000).

In tabel 3 maken we een opsplitsing van de op-
leidingsparticipatiegraad naar geslacht en krijgen 
we zo zicht op de seksekloof. Deze kloof wordt 

berekend door de opleidingsparticipatie van man-
nen af te zetten tegenover deze van vrouwen. Zo 
komen we te weten of mannen en vrouwen even-
redig vertegenwoordigend zijn in de opleidingssta-
tistieken (seksekloof ongeveer gelijk aan 1) of dat 
er sprake zou zijn van ongelijkheid tussen de beide 
geslachten (groter dan 1 als er meer mannen dan 
vrouwen participeren en vice versa). In deze tabel 
rangschikken we de EU-28 landen en de gewesten 
voor het jaar 2015 van grootste naar kleinste sek-
sekloof. Voor een vergelijking over de jaren heen 
voegen we de seksekloof van 2005 aan de tabel 
toe. In Belgische ondernemingen nemen meer 
mannen dan vrouwen deel aan opleiding: 56% ver-
sus 50%. Dit is ook het geval in de overgrote meer-
derheid van de Europese lidstaten. Het Vlaamse en 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest schommelen 
rond die Belgische seksekloof, maar Wallonië kent 
een opvallend hogere seksekloof van 1,20. Enkel 
Nederland heeft een nog hogere kloof. Daar ligt 
de participatiegraad van mannen gemiddeld 23% 
hoger dan deze van vrouwen. In Griekenland, 
tweede land in de Europese rangschikking, is dat 
18%. Litouwen, Roemenië, Luxemburg, Slovenië, 
Estland, Malta en Kroatië zijn de enige landen waar 
beduidend meer vrouwen dan mannen deelnemen 
aan opleiding. In Cyprus en Finland nemen vrou-
wen even vaak deel aan opleidingen dan mannen 
(seksekloof van 1).

Op tien jaar tijd is er in België geen evolutie naar 
meer gelijkheid op vlak van opleidingsdeelname: 
België kent in 2005 een kloof van 1,05 terwijl die 

Tabel 2.
Evolutie van vormingsparticipatie ten opzichte van 2005 (in procentpunt)

Opleiding Regio 2005 
(%)

2010 
(%)

2015 
(%)

Evolutie 2005 – 
2015 (%punt)

Alle bedrijven Vlaams Gewest 35 52 52 + 17

Waals Gewest 36 44 52 + 16

Brussels H. Gewest 51 57 59 + 8

België 40 52 54 + 14

EU-28 33 38 41 + 8

Vormingsbedrijven Vlaams Gewest 47 58 57 + 10

Waals Gewest 50 53 58 + 8

Brussels H. Gewest 57 59 62 + 5

België 51 57 58 + 7

EU-28 44 48 49 + 5

Bron: CVTS – Eurostat/Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) (Bewerking Steunpunt Werk)
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in 2015 1,11 bedraagt. Vlaanderen gaat van 1,05 
naar 1,12 en ook Wallonië heeft in 2015 een gro-
tere kloof dan tien jaar eerder (van 1,08 naar 1,20). 
Enkel Brussel kent een status quo.

Financiële vormingsparticipatie

Steeds meer bedrijven bieden dus voortgezette op-
leiding aan, maar hoeveel investeren ze in leren 

op de werkvloer? We brengen dit in dit onderdeel 
in kaart via het berekenen van de financiële op-
leidingsinspanningen van ondernemingen. Let wel: 
een grote financiële investering betekent niet nood-
zakelijk een grotere opleidingsinspanning. Het ene 
bedrijf kan namelijk goedkope (gesubsidieerde) 
opleidingen aanbieden aan veel werknemers terwijl 
andere bedrijven maar een beperkt aantal werkne-
mers kan bereiken met een heel dure opleiding. Dit 
is een belangrijke nuancering.

Tabel 3.
Genderkloof in opleidingsparticipatie (interne & externe opleidingen) in alle bedrijven in landen van EU-28 

Regio Totaal (%) Man (%) Vrouw (%) Sekse-kloof 
man/vrouw 2015

Sekse-kloof 
man/vrouw 2005

Nederland 41 45 37 1,23 1,17

Wallonië 52 55 46 1,20 1,08

Griekenland 19 20 17 1,18 0,87

Verenigd Koninkrijk 30 31 26 1,16 0,96

Vlaanderen 52 54 48 1,12 1,05

Italië 46 48 43 1,12 1,07

Bulgarije 27 28 25 1,12 1,28

België 54 56 50 1,11 1,05

Hongarije 19 20 18 1,11 1,06

Tsjechië 84 87 79 1,09 1,22

Brussel 59 61 56 1,09 1,09

EU-28 41 42 39 1,09 1,07

Frankrijk 48 50 46 1,08 1,09

Spanje 55 57 53 1,08 0,95

Slovakije 57 59 54 1,08 1,35

Oostenrijk 45 47 44 1,07 1,19

Polen 37 38 36 1,06 1,02

Ierland 50 50 47 1,05 0,88

Zweden 52 53 51 1,05 1,05

Denemarken 35 35 34 1,04 0,83

Portugal 46 47 45 1,03 1,08

Letland 27 28 27 1,03 0,95

Duitsland 38 38 38 1,02 1,17

Cyprus 33 33 33 1,00 0,98

Finland 44 44 44 1,00 0,92

Litouwen 26 25 26 0,98 1,06

Roemenië 21 21 22 0,98 1,06

Luxemburg 62 60 66 0,92 0,95

Slovenië 58 56 62 0,91 0,88

Estland 32 30 34 0,88 0,90

Malta 36 33 38 0,86 0,84

Kroatië 29 26 32 0,81 :

Bron: CVTS – Eurostat/Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) (Bewerking Steunpunt Werk)
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De financiële opleidingsinspanning meet de oplei-
dingskosten die een bedrijf maakt voor voortgezet-
te beroepsopleiding – en meer bepaald interne en 
externe opleidingen – en deze kosten worden af-
gezet tegen de totale loonmassa. Door opleidings-
investeringen naast het aandeel vormingsbedrijven 
en de participatiegraad te leggen, krijgen we een 
nog beter beeld van het opleidingsklimaat bij on-
dernemingen. Deze indicator is uniek aan de CVTS: 
voor een internationale vergelijking kunnen we en-
kel teruggrijpen naar de gegevens uit deze bron.

Bij de berekening van deze opleidingsinvestering 
nemen we drie componenten in rekening. De eer-
ste component zijn de directe opleidingskosten, 
oftewel de kosten verbonden aan het organise-
ren van de opleiding (zoals onder meer kostprijs 
voor opleidingsverstrekkers, verplaatsingskosten 
en loonkost van intern opleidingspersoneel). Ten 
tweede zijn er ook de indirecte kosten zoals de 
bijdragen aan collectieve financieringsregelingen 
(bijvoorbeeld collectieve fondsen) in mindering 
gebracht met eventuele subsidies of sectorale tege-
moetkomingen. Als laatste zijn er ook nog de zoge-
naamde ‘personal absence costs’ (PAC). Die laatste 
kost kan vertaald worden als de loonkost van de 
werknemer die in opleiding is. Om de financiële 
vormingsparticipatie te bekomen, worden de drie 
componenten opgeteld en in verhouding geplaatst 
tot de salarismassa binnen de onderneming. Op-
gelet, het gaat hier opnieuw enkel over interne en 
externe opleidingen over alle ondernemingen met 
minstens tien werknemers heen.

In 2015 bedraagt het opleidingsinvesteringsniveau 
over alle Belgische ondernemingen heen 2,4% van 
de totale loonmassa (figuur 3). Daarmee behoort 
België opnieuw tot de beter presterende landen. 
Het Europees gemiddelde ligt met 1,7% een stuk 
lager. In vergelijking met de ons omringende lan-
den moet België niet onderdoen: Nederland volgt 
België op de voet met een investering van 2,3%, 
Luxemburg 2,1% en Duitsland investeert slechts 
1,4%. Het Vlaamse en Waalse Gewest scoren met 
respectievelijk 2,2% en 2,1% iets lager terwijl Brus-
sel met een opleidingsinvestering van 3,1% van de 
loonmassa de nummer 1 in Europa, Denemarken, 
overklast. Frankrijk en Slovenië, met allebei een 
investering van 2,5%, vullen de top-3 aan. Enigs-
zins verrassend is de verschijning van Denemar-
ken en Frankrijk in de Europese top. Deze landen 

bevonden zich bij de vorige indicatoren vaak in de 
middenmoot. Ook achteraan zit een vreemde eend 
in de bijt: Finland (1,1%) stond eerder in de top-
10 van aandeel vormingsbedrijven, maar sluit nu 
het rijtje af samen met Roemenië (1,0%) en Let-
land (0,8%). Een lagere gemiddelde opleidingsduur 
kan een verklaring zijn: Finse werknemers nemen 
deel aan opleiding, maar deze is beperkter in duur. 
Terwijl België de opleidingsduur ziet toenemen op 
tien jaar tijd, is er sprake van een reductie in Fin-
land, wat kostenbesparend is.

België staat bekend om zijn hoge loonkost. Dit ver-
taalt zich ook in figuur 3: op een opleidingsinves-
tering van 2,4% van de totale loonmassa zit ons 
land aan een aandeel van 1,5% die toe te wijzen is 
aan de loonkost van deelnemers tijdens hun oplei-
ding. Bijna twee derde van de totale opleidingskost 
door Belgische bedrijven is dus toe te schrijven aan 
de loonkost van de werknemer in opleiding. Het-
zelfde geldt voor de regio’s. Voor Europa is gemid-
deld de helft van de totale loonmassa toe te wijzen 
aan loonkost. Ook bij onze buurlanden Duitsland 
(0,7%), Frankrijk (1,1%) en Nederland (1,0%) we-
gen die loonkosten minder zwaar door. Mogelijk 
speelt het hierboven vermelde Matteüseffect ook 
een rol in het relatief hoge aandeel van de loon-
kost in de totale opleidingskost in België en de ge-
westen. Volgens de bijdrage van Van Langenhove 
en Vansteenkiste (2020) in dit nummer heeft bij-
voorbeeld bijna 80% van de hooggeschoolden een 
opleiding gevolgd of is gemotiveerd om een oplei-
ding te volgen ten opzichte van slechts 33% van de 
kortgeschoolden in Vlaanderen. Sourbron en Van-
steenkiste (2020) komen tot dezelfde vaststelling: 
van alle berekende kloven is de kloof tussen de 
kort- en hogergeschoolden het grootst. Op vlak van 
opleidingsparticipatie per onderwijsniveau nam de 
hooggeschoolde (midden- en hogergeschoolden) 
Vlaming ruim drie keer meer deel aan opleiding 
dan kortgeschoolden (respectievelijk 34,6% en 
9,8%). Als meer hooggeschoolden opleiding vol-
gen, dan duwt dat de loonkost omhoog omwille 
van hun hoger loon.

In figuur 4 zetten we de opleidingsparticapatie-
graad voor interne & externe vorming van elk land 
af tegenover de financiële opleidingsinvesteringen. 
Uit de puntenwolk kunnen we afleiden dat landen 
die meer investeren (in % van totale loonmassa) 
doorgaans ook een hogere opleidingsparticipatie 
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(%) kennen. Door beide indicatoren te combineren 
neemt België (en dan vooral Brussel) samen met 
Slovenië en Frankrijk de leiding. Denemarken kent 

een hoge financiële opleidingsinvestering maar 
tegelijkertijd ook een iets lagere participatiegraad. 
Voor Tsjechië geldt het omgekeerde.

Figuur 3.
Totale financiële opleidingsinvestering en loonkost tijdens opleiding (als % van de totale loonmassa) voor in-
terne & externe vorming in de landen van EU-28 (2015)
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Opleidingsduur

Om het beeld van opleidingsinspanningen van be-
drijven compleet te maken, bespreken we ten slotte 
ook nog de indicator opleidingsduur. Via deze in-
dicator krijgen we zicht op hoeveel tijd werkne-
mers die een opleiding volgen, spenderen aan die 
opleiding.

Er zijn verschillende manieren om deze indicator te 
berekenen. Ten eerste willen we weten hoe groot 
het aandeel van de totale werkduur is dat wordt 
besteed aan opleiding van werknemers. Hiervoor 
plaatsen we het aantal uren dat in bedrijven aan 
opleiding wordt besteed in verhouding tegen-
over het totaal aantal gepresteerde uren, oftewel 
de opleidingsuren in percentage van de gewerkte 
uren. Deze indicator wordt enkel berekend voor 
interne en externe opleiding, maar er worden wel 
twee varianten besproken (figuur 5). In de eerste 

berekenen we het aandeel werkuren dat over alle 
bedrijven heen werd vrijgemaakt voor opleiding en 
in de tweede komen enkel de vormingsbedrijven 
aan bod.

In 2015 werd in België over alle bedrijven met min-
stens tien werknemers heen 1,3% van de werkuren 
besteed aan voortgezette beroepsopleiding. Terwijl 
ons land in 2005 Zweden nog moest laten voor-
gaan, staat het nu zelf aan de Europese top en is 
Zweden in de middenmoot beland. In de top-10 
vinden we onze buurlanden Luxemburg (1,2%), 
Nederland (0,9%) en Frankrijk (0,8%) terug. In de 
EU-28 bedraagt de gemiddelde opleidingsduur 
slechts 0,6%, wat een beperkte stijging betekent 
tegenover 2005 (0,5%). Wanneer we de gemiddel-
de opleidingsduur enkel berekenen voor de vor-
mingsbedrijven, dan loopt de gemiddelde oplei-
dingsduur in België op tot 1,4% van alle gewerkte 
uren. Dat is opnieuw een hoge score in Europees 

Figuur 4.
Opleidingsparticipatie en financiële opleidingsinvestering (interne & externe vorming) in de landen van EU-28 
en Belgische regio’s (2015)
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opzicht (EU-28: 0,8%). België moet enkel Ierland 
(1,5%) voorlaten. Ook Malta maakt opnieuw een 
grote sprong, van 0,8% naar 1,2%. De onderkant 
van de lijst blijft min of meer dezelfde. Toch ziet 
ook Griekenland haar resultaat stijgen, van 0,3% 
naar 0,7%.

Kijken we ook naar de gewesten van België, dan 
prijkt het Brussels Gewest weer helemaal boven-
aan: de Brusselse bedrijven spenderen namelijk 
1,7% van alle gewerkte uren aan opleiding. Bijna 
dubbel zoveel als het Europees gemiddelde (0,8%). 
In Vlaanderen en Wallonië gat het om 1,3% van de 

Figuur 5.
Gemiddelde opleidingsduur (% gewerkte uren) per werknemer in opleiding, over alle bedrijven heen en voor 
vormingsbedrijven, in de landen van de EU (2015)
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gewerkte uren voor de vormingsbedrijven en 1,2% 
over alle bedrijven heen. Op honderd werkuren 
gaat dus iets meer dan een uur op aan opleiding 
van werknemers.

Vervolgens kunnen we het aantal gevolgde oplei-
dingsuren afzetten tegenover het aantal deelne-
mers, oftewel de gemiddelde opleidingsduur (fi-
guur 6). Ook hier gaat het over uren die aan interne 
of externe vormen van opleiding zijn gespendeerd. 
Er wordt geen rekening gehouden met andere vor-
men van opleiding zoals zelfstudie en conferenties. 
In België volgde een werknemer gemiddeld 35 uur 
opleiding, wat neerkomt op meer dan vier werkda-
gen. In 2005 waren dat er nog 31 gemiddeld. Hier-
mee doet ons land het weer zeer goed. Enkel in 
Estland (45u), Ierland (39u) en Malta (38u) spende-
ren werknemers in opleiding net iets meer uren in 
opleiding. Roemenië, Luxemburg en Denemarken 
doen het even goed als België. Opvallend zijn de 
landen die het rijtje afsluiten: Tsjechië kent het laag-
ste gemiddelde opleidingsduur per deelnemer, 14 
uur, terwijl het wel koploper is op vlak van oplei-
dingsparticipatie (87% in vormingsbedrijven). Tsje-
chische werknemers nemen dus veel deel aan op-
leiding, maar telkens voor een zeer beperkte duur. 
Andere landen waar de gemiddelde opleidingsduur 
laag is, zijn Letland (18u), Slovakije (18u), Finland 
(19u) en Litouwen (19u). Regionaal presteert ook 
hier Brussel (41u) beter dan het Vlaamse (33u) en 
Waalse (31u) Gewest.

Als laatste indicator is er de gemiddelde jaarlijkse 
opleidingsverwachting, waar gekeken wordt naar 
het aantal gevolgde opleidingsuren tegenover het 
gemiddeld aantal werknemers. We zetten de op-
leidingsuren dus af tegen alle werknemers over 
alle ondernemingen heen en niet enkel tegenover 
deelnemers aan opleiding. In figuur 6 is het opval-
lend hoeveel lager de opleidingsverwachting ligt in 
vergelijking met de gemiddelde opleidingsduur. Dit 
is niet onlogisch aangezien de noemer veel gro-
ter is. Belgische werknemers konden zich in 2015 
verwachten aan gemiddeld 19 uur opleiding op 
jaarbasis, net zoals de Ierse werknemers. Enkel in 
Luxemburg (22u) was de jaarlijkse opleidingsver-
wachting hoger. België maakt daarmee een grote 
sprong: in 2005 moesten Belgische werknemers 
het namelijk met gemiddeld 12 uur opleiding op 
jaarbasis stellen. Bedrijven met hoofdzetel in Brus-
sel behalen opnieuw de hoogste score in Europees 

perspectief. Brussel doet het met gemiddeld 24 uur 
per werknemer beter dan Vlaanderen (17u) en Wal-
lonië (16u). Ook hier weer scoren België en haar 
gewesten beduidend hoger dan gemiddeld. De Eu-
ropese jaarlijkse opleidingsverwachting bedraagt 
immers slechts 10 uur. Letland (5u), Litouwen (5u), 
Hongarije (5u) en Griekenland (5u) gaan daar nog 
een stuk onder.

Uit figuur 6 kunnen we ook concluderen dat een 
hoge gemiddelde opleidingsduur niet per se sa-
mengaat met een hoge opleidingsverwachting. Est-
land is daar een goed voorbeeld van, net zoals veel 
Oost-Europese landen (bijvoorbeeld Roemenië 
en Hongarije) en Griekenland. De hoogte van de 
gemiddelde jaarlijkse opleidingsverwachting is na-
melijk sterk afhankelijk van zowel de gemiddelde 
duur van de opleidingen als de opleidingspartici-
patiegraad. Estland bijvoorbeeld kent een relatief 
lage participatiegraad van 32% (alle bedrijven) en 
een hoge gemiddelde opleidingsduur per deelne-
mer (45u). Er zijn dus veel niet-deelnemers waar 
rekening mee moet gehouden worden, wat voor 
een drukkend effect gaat zorgen bij de berekening 
van de jaarlijkse gemiddelde opleidingsverwach-
ting. Het totaal aantal opleidingsuren moet immers 
over heel wat meer werknemers verdeeld worden. 
In ons land heeft de relatief hoge participatiegraad 
dus een positief effect op de jaarlijkse opleidings-
verwachting. Ook Tsjechië kent een opleidingsver-
wachting die de gemiddelde opleidingsduur nadert 
dankzij haar hoge participatiegraad.

Om af te sluiten willen we er op wijzen dat er een 
nieuwe federale wet is ingevoerd in 2017. In de 
federale wet betreffende werkbaar en wendbaar 
werk werd bepaald dat de interprofessionele doel-
stelling om 1,9% van de globale loonmassa aan op-
leidingen toe te wijzen (artikel 30 van de wet van 
23 december 2005 betreffende het generatiepact), 
vervangen werd door een nieuwe interprofessione-
le doelstelling van gemiddeld vijf dagen opleiding 
per jaar, per voltijds equivalent. Deze wet beoogt 
alle vormen van opleiding, zolang die rechtstreeks 
verband houden met het werk.

Dit recht op opleiding kan op verschillende manie-
ren georganiseerd worden. In eerste instantie krijgt 
de sector de kans om in een tweejaarlijkse cao de 
vormingsinspanningen in dagen te concretiseren. 
Sluit de sector geen cao, dan kan de onderneming 
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de doelstelling invullen via individuele opleidings-
rekeningen. Indien er noch een sectorale cao, noch 
een individuele opleidingsrekening wordt toege-
rekend, geldt een vormingsrecht van gemiddeld 
twee opleidingsdagen per jaar, per voltijds equi-
valent. Helaas kunnen we de naleving van deze 

doelstelling niet nagaan met de CVTS omdat we 
geen berekeningen kunnen maken per VTE. Met 
de sociale balans zou dit in de toekomst wel mo-
gelijk zijn.

Figuur 6.
Opleidingsduur (uren per deelnemer in vormingsbedrijven) en jaarlijkse opleidingsverwachting (uren per werkne-
mer over alle bedrijven) in de landen van de Europese Unie (2015)
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Slotsom

Om een transitie naar levenslang leren te realiseren, 
is het niet alleen belangrijk dat individuen gestimu-
leerd worden om deel te nemen aan vorming op 
de werkvloer, maar ook dat bedrijven en sectoren 
opleidingsinspanningen leveren. Zij vormen een 
onmisbare schakel in het geheel. Om te weten te 
komen of zij die inspanning daadwerkelijk leveren, 
analyseren we de resultaten uit de CVTS, een Eu-
ropees geharmoniseerde survey over voortgezette 
beroepsopleidingen in ondernemingen.

Op basis van de CVTS-resultaten voor de 28 Euro-
pese lidstaten, maken België en de gewesten een 
goede beurt. Uit de vorige CVTS-bevragingen bleek 
al dat België inzake vormingsinspanningen van 
werkgevers relatief hoog scoort. Dezelfde conclusie 
kunnen we nu ook voor het referentiejaar 2015 ma-
ken. Uit de analyse blijkt namelijk dat steeds meer 
bedrijven voortgezette opleiding aanbieden en dat 
er ook steeds meer werknemers bereikt worden. 
In Vlaanderen steeg het aandeel vormingsbedrijven 
(alle opleidingsvormen) van 61% in 2005 naar 85% 
in 2015 en de opleidingsparticipatie ging van 47% 
naar 57% op tien jaar tijd. Bovendien voeren België 
en de gewesten telkens de top aan op vlak van fi-
nanciële vormingsinspanningen en opleidingsduur.

Voor alle vier de basisindicatoren kunnen we per ge-
west ook een positieve groei vaststellen. Het Vlaam-
se Gewest groeit het sterkst op vlak van het aan-
deel vormingsbedrijven en opleidingsparticipatie van 
werknemers. Het Brusselse Gewest groeit dan weer 
sterker inzake financiële opleidingsinvestering en 
opleidingsduur. Zo spendeerde het in 2015 3,1% van 
de totale loonmassa terwijl dat in 2005 nog 2,1% was.

Toch moeten we deze sterke positie ook nuanceren. 
Op basis van verschillende internationale enquêtes 
en surveys blijkt dat België zich vaak in de Euro-
pese middenmoot bevindt. Er kan enkel van een 
sterke leercultuur gesproken worden als we naar 
de CVTS-resultaten kijken (Van Damme, 2019). Dat 
heeft grotendeels te maken met de manier waarop 
de CVTS is georganiseerd. Het gaat namelijk over 
een vrijwillige bedrijfssurvey waardoor het aanne-
melijk is dat bedrijven die meer opleidingsgericht 
zijn of meer op de hoogte zijn van het onderwerp, 
sneller zullen deelnemen aan een bevraging over 
opleidingsinspanningen. Bovendien sluit de CVTS 

de kleine bedrijven (<10 werknemers), met door-
gaans lagere opleidingsinspanningen, uit. De her-
vorming van de sociale balans zou ook bijgedragen 
kunnen hebben tot een betere kennis van de oplei-
dingsbegrippen.

Hoewel er meer vormingsbedrijven zijn dan vroe-
ger en bedrijven dus meer inspanning leveren, blijkt 
uit de twee andere monitoringsbijdragen uit dit the-
manummer dat onze landgenoten niet evenredig 
participeren of bereikt worden (Van Langenhove 
en Vansteenkiste, 2020; Sourbron en Vansteenkiste, 
2020). Dit suggereert dat het een belangrijke uitda-
ging blijft voor het beleid om alle neuzen in dezelf-
de richting te krijgen en houden. Zowel individuen 
als werkgevers moeten het belang van voortgezette 
opleiding voor iedereen inzien opdat er een breed 
gedragen visie en een cultuur van permanente 
vorming en opleiding doorheen de loopbaan kan 
bestaan. Ook de matteüseffecten en bijhorende 
kloven in opleidingsdeelname tussen sterke en 
kwetsbare profielen verdienen een blijvende en 
doorgedreven aandacht van alle betrokken actoren.

Ines Penders 
Sarah Vansteenkiste 
Steunpunt Werk

Noot

1. De volgende sectoren zijn opgenomen in de doelpopulatie: 
B-N, R en S uit de nomenclatuur NACE Rev. 2. De volgende 
sectoren worden dus bevraagd: winning van delfstoffen 
(B), industrie (C), productie en distributie van elektrici-
teit, gas, stoom en gekoelde lucht (D), distributie van 
water, afval- en afwalwaterbeheer en sanering (E), bouw-
nijverheid (F), groot- en detailhandel (G), vervoer en op-
slag (H), verschaffen van accommodatie en maaltijden (I), 
informatie en communicatie (J), financiële activiteiten en 
verzekeringen (K), exploitatie van handel en onroerend 
goed (L), vrije beroepen en wetenschappelijke en techni-
sche activiteiten (M), administratieve en ondersteunende 
diensten (N), kunst, amusement en recreatie (R) en ove-
rige diensten (S). Bijgevolg zijn de sectoren landbouw, 
bosbouw en visserij (A), openbaar bestuur (0), onderwijs 
(P), gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 
(Q), huishoudens (T) en extraterritoriale organisaties (U) 
niet opgenomen in de bevraging.
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