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In een snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt, is levenslang leren steeds meer van belang. 

Echter, om tot deelname aan opleidingen levenslang leren te komen, blijken er nog grote drempels 

te bestaan. Deze drempels zijn niet hetzelfde voor elke burger en worden niet altijd met dezelfde 

intensiteit ervaren. In aanvulling op vorig onderzoek, waarbij vooral rekening gehouden wordt met 

sociodemografische gegevens, gaat dit onderzoek in op de belevingswereld van burgers. Dat wordt 

onderzocht door via customer journey mapping burgers van elkaar te onderscheiden op basis van hun 

leerintenties en bijhorende behoeften (persona’s) en de weg in kaart te brengen die zij afleggen om al dan 

niet tot deelname aan opleidingen levenslang leren te komen (customer journeys).

De Vlaamse Regering ambieert in de conceptnota ‘de Lerende Samenleving’ om de 

leercultuur in Vlaanderen te stimuleren en de matige participatie tot levenslang leren 

te doen toenemen. Deze studie heeft als doel inzicht te verschaffen in de factoren die 

motivatie bij lerenden beïnvloeden, de belemmeringen die burgers moeten overwinnen 

om te kunnen deelnemen aan een leeractiviteit en de factoren die de beslissing om al 

dan niet te leren beïnvloeden. Aan de hand van customer journey onderzoek wordt de reis 

van burgers voorafgaand aan het leren in kaart gebracht. Elke customer journey wordt 

vervolgens in kaart gebracht vanuit het perspectief van één type persona. Om de ervaring 

van verschillende types volwassenen te bevragen, werden twee populaties onderzocht: 

participerende burgers en geïnteresseerde nietparticiperende burgers. De data werden 

verzameld door semigestructureerde diepteinterviews af te nemen, waarna de persona’s 

werden geïdentificeerd op basis van de leerdoelen van de respondenten. De participerende 

burgers ondervinden meer hefbomen dan de nietparticiperende burgers. Hierdoor worden 

de aanwezige drempels voor de participerende burger minder hoog en ervaart deze een 

vlottere reis tot opleidingsdeelname. De persona’s ontwikkeld in dit onderzoek kunnen – 

samen met hun customer journeys – aangewend worden om beleidsinitiatieven gerichter 

in te zetten, zowel aangepast naar type lerende, als naar moment in de klantreis van de 

lerende. Op basis van de inzichten werden tot slot beleidsaanbevelingen geformuleerd.

ABSTRACT
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Op naar een lerende samenleving
Op basis van een analyse van de Adult Education Survey stellen Van Langenhove en Vansteenkiste (2020) 

vast dat 48% van de Vlaamse volwassenen tijdens de laatste twaalf maanden een opleiding volgde. Hiervan 

participeerde bijna de helft, door confrontatie met drempels, minder dan gewenst. Daartegenover blijkt 

52% van de Vlamingen geen opleiding gevolgd te hebben, echter 10% van deze groep was geïnteresseerd 

in een opleiding, maar verschillende drempels weerhield hen deel te nemen. Bovendien blijken er grote 

ongelijkheden te bestaan in wie deelneemt: 55-plussers, kortgeschoolden en niet-beroepsactieven nemen 

minder vaak deel aan levenslang leren. Opleiding bereikt de kwetsbare groepen nog te weinig. 

In het licht van de toekomstige uitdagingen inzake digitalisering, duurzaamheid en arbeidskrapte 

zullen volwassenen zich echter voortdurend moeten leren aanpassen aan de wijzigende context. 

Opleidingsparticipatie is daarbij een belangrijke hefboom om weerbaar te blijven ten aanzien van de 

toekomstige transities. De Vlaamse Regering toont met de goedkeuring van de conceptnota ‘De lerende 

Samenleving’ ambitie om volwassenen te stimuleren deel te nemen aan levenslang leren en de leercultuur 

in Vlaanderen te verbeteren (Vlaamse Regering, 2020).

Om deze leercultuur op een effectieve manier in Vlaanderen te stimuleren is nood aan voldoende inzicht 

in de factoren die intrinsieke motivatie bij burgers beïnvloeden, de belemmeringen die burgers moeten 

overwinnen om te kunnen deelnemen aan een leeractiviteit en de factoren die de beslissing tot leren 

faciliteren. Het besluitvormingsproces van een individu tot opleidingsdeelname is een complex proces, 

met verschillende fasen waarbij sociodemografische factoren en gedragskenmerken van het individu 

interageren met externe factoren, zoals het beschikbare opleidingsaanbod en overheidsbeleid in verband 

met levenslang leren (Boeren, 2017; Kyndt & Baert, 2013). 

Eerder onderzoek bracht in kaart welke, en in welke mate, drempels burgers verhinderen om deel te 

nemen aan opleiding (Van Langenhove & Vansteenkiste, 2020). Klassiek worden drempels opgedeeld 

in drie soorten, namelijk institutionele, situationele en dispositionele drempels (Cross, 1981). Hieraan 

werd met de toevoeging van de informationele drempel nog een vierde soort toegevoegd (OECD, 2005; 

Desjardins & Rubenson, 2013). Institutionele drempels zijn drempels waar de burger geen controle over 

heeft, en zijn verbonden met het opleidings- en onderwijssysteem, zoals steun van de werkgever en 

de nabijheid van het opleidingsaanbod. Over situationele drempels heeft de burger eveneens geen 

controle, deze zijn gebonden aan de persoonlijke situatie van de volwassenen, zoals de gezinssituatie 

en leeftijd (Van Langenhove, Penders, Sourbron, & Vansteenkiste, 2020). Dispositionele drempels zijn 

eerder psychologische drempels die de lerende weerhouden te participeren, zoals negatieve ervaringen 

in het initieel onderwijs. Ten slotte hebben informationele drempels betrekking op de beschikbaarheid 

van informatie voor de lerende over zowel het opleidingsaanbod, de voordelen van leren als mogelijke 

opleidingsincentives. Hier kunnen digitale drempels een rol spelen (Desjardins & Rubenson, 2013; OECD, 

2005; Van De Broeck & Bloemen, 2013). 

Het is echter nog onduidelijk wanneer burgers deze drempels ervaren in hun traject en hoe lerenden 

onderling verschillen in de soort drempels die ze ervaren. Aangezien Vlaanderen ambieert meer 

volwassenen aan te zetten tot levenslang leren, is het van belang diepgaand inzicht te verwerven in het 

complexe besluitvormingsproces van lerenden en te begrijpen wanneer en hoe drempels in dat proces een 

rol spelen. Met beleidsinterventies kan daar vervolgens op ingegrepen worden. Onderstaand kwalitatief 

onderzoek brengt daarom dat complexe proces van zowel participerende als niet-participerende burgers 

aan levenslang leren in kaart via customer journey mapping. Om de perspectieven van het hele ‘veld’ 

levenslang leren mee te nemen, kadert deze studie binnen een groter onderzoek waarbij de customer 

journey van zowel burgers, opleidingsverstrekkers als organisaties onderzocht wordt.
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Concreet werden de volgende onderzoeksvragen bestudeerd in deze studie: (1) waarom beslissen burgers 

om terug te gaan leren (identificatie van de leernood), (2) welke stappen ondernemen burgers vooraleer 

ze kunnen deelnemen aan een leeractiviteit (fasen of activiteiten), (3) welke factoren faciliteren de 

deelname aan levenslang leren (hefbomen), (4) welke drempels ervaren burgers bij de overweging deel 

te nemen aan een opleiding, (5) welke opportuniteiten en potentiële beleidsinterventies kunnen burgers 

beter ondersteunen in hun reis voorafgaand en tijdens opleidingsdeelname?

Methodologie 
Methode

Het onderzoek werd uitgevoerd via customer journey mapping. Deze kwalitatieve design research methode 

focust op het overzichtelijk en systematisch ontwikkelen van inzichten over een ‘gebruiker’ of ‘klant’, 

in deze studie gedefinieerd als de geïnteresseerde ‘burger’. Via de methode wordt op een gestructureerde 

manier de customer journey (‘klantreis’) in kaart gebracht vanuit het perspectief van de klant. Er wordt 

inzicht gegenereerd in de totale beleving van een klant, diens noden en pijnpunten tijdens de ‘reis’, en er 

worden opportuniteiten geïdentificeerd om de reis te optimaliseren. Omdat customer journeys focussen 

op een volledig proces dat een klant doorloopt, inclusief voor of na gebruik van een dienst, is deze 

methode uitermate geschikt om inzicht te krijgen in drempels die anders verborgen blijven omdat ze niet 

gelinkt zijn aan een meetbaar interactiemoment met een dienstverlener. 

De customer journey omvat diverse lagen waarin verschillende vormen van informatie onder elkaar 

in kaart worden gebracht: de verschillende stappen die de gebruiker onderneemt, de verschillende 

raakpunten waarmee de gebruiker met anderen of met informatiekanalen in contact komt, alsook de 

gevoelens en gedachten van de gebruiker. Op die manier wordt een rijke hoeveelheid van informatie over 

de gebruikerservaring verzameld en in relatie gebracht met elkaar.  

Bij het uitwerken van customer journeys vertrekt men vanuit persona’s, namelijk beschrijvingen van 

een type eindgebruiker die het profiel, de context, de drijfveren, problemen en noden samenvatten. 

Elke customer journey wordt vervolgens in kaart gebracht vanuit het perspectief van één type persona. 

Verschillende customer journeys zijn op die manier beter onderscheidbaar van elkaar waardoor verschillen 

en gelijkenissen tussen de diverse journeys duidelijker zichtbaar worden.  Persona’s zijn op onderzoek 

gebaseerde personages die ontwikkeld worden om de echte ervaringen te begrijpen van mensen die 

gebruik maken van een dienst, of beïnvloed worden door beleid. Op deze manier stimuleren persona’s 

empathie en klantgerichtheid, omdat ze een gezicht geven aan de verschillende doelgroepen die een 

dienstverlener wil aanspreken. 

Persona’s en klantreizen kunnen gebruikt worden om een levenslang leren beleid te ontwikkelen dat, 

meer dan het huidige beleid, afgestemd is op de individuele noden en behoeften van de lerende doorheen 

diens traject naar een opleiding. Bovendien zijn het nuttige instrumenten voor uiteenlopende beleids-

doeleinden, zoals opzetten van gerichte communicatie- en mobilisatiecampagnes, de vormgeving 

van leerloopbaangebeleiding, afstemming van het opleidingsaanbod aan de noden van de lerende, en 

sensibilisering van werkgevers rond levenslang leren. Door de persona’s onder te verdelen op basis van 

(emotionele) behoeften, biedt het onderzoek een aanvulling op bestaand onderzoek en bevragingen 

die de samenhang tussen sociodemografische factoren en drempels in kaart brachten (AES, 2016; 

Boeren, 2017). 

Van interview tot customer journey

De ontwikkelde persona’s en customer journeys binnen dit onderzoek kwamen tot stand via een geheel van 

83 interviews afgenomen via twee aparte luiken. In het eerste luik werden 34 respondenten geïnterviewd. 
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Deze respondenten waren burgers die het initieel onderwijs hadden afgerond, een leerintentie voelden om 

deel te nemen aan een leeractiviteit in het kader van levenslang leren, maar uiteindelijk de leeractiviteit 

toch niet aangevat hebben. Deze respondenten werden via een open oproep gerekruteerd. Een aantal 

bevolkingsgroepen (kortgeschoolden, zelfstandigen en gepensioneerden) bleven ondervertegenwoordigd 

in de steekproef. In het tweede luik van het onderzoek werden 49 respondenten geïnterviewd die wel 

deelnamen aan een opleiding levenslang leren. De respondenten werden gerekruteerd via een oproep 

bij diverse opleidingsverstrekkers, werkgevers en begeleidingsdiensten. Om voldoende diversiteit 

in de respondentengroep te waarborgen, werd in de laatste fase extra gerekruteerd op basis van 

sociodemografische kenmerken. De samenstelling van beide steekproeven is samengevat in FIGUUR 1.

FIGUUR 1 \ Samenstelling respondentengroep

De respondenten werden allen via een semi-gestructureerde interviewleidraad geïnterviewd. Vervolgens 

werden de opnames getranscribeerd en geanalyseerd. De analyse verliep per luik telkens in parallel 

lopende sporen die elkaar voedden via een proces van iteratie. In het eerste spoor gingen de onderzoekers 

via cocreatie aan de slag met de transcripties om er de belangrijkste thema’s en parameters uit te 

distilleren waarmee ze een eerste set van persona’s konden opstellen en de verschillende stappen in de 

klantreis konden identificeren. De persona’s werden vervolgens verder verfijnd, tot afgelijnde en duidelijk 

onderscheidbare persona’s. Dat proces stond in continue uitwisseling met het tweede spoor, waarin een 

open en vervolgens axiale codering plaatsvond om een codeboom met bijhorende quotes te kunnen 

opstellen. Hiermee konden de onderzoekers de persona’s en de customer journeys verder verfijnen.

Resultaten 
Op basis van de data-analyse van de interviews, kwamen vier persona’s naar boven. De persona’s 

zijn geïdentificeerd op basis van hun ambitie voor levenslang leren, oftewel de intentie waarmee ze 

opleidingen levenslang leren willen gaan volgen. Op deze manier geven ze een empathisch inzicht in waar 

iemand binnen de subgroep behoefte aan heeft. Aangezien deze persona’s gebaseerd zijn op behoeften, 

zijn demografische gegevens veelal weggelaten uit de beschrijving. Dit mede aangezien sommige 

demografische gegevens weinig impact hebben op de weg die de pre-learner aflegt, en andere niet gelinkt 

zijn aan een specifieke subgroep en dus persona. 
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Belangrijk bij het interpreteren van deze persona’s, is dat ze kenmerken en verhalen van verschillende 

respondenten samenvoegen, en dus niet representatief zijn voor een individu. Het zijn uitgekristalliseerde 

versies van persoonskenmerken, om zo unieke profielen te creëren waar duidelijke interventies aan 

gekoppeld kunnen worden. Het is dus belangrijk om te duiden dat eenzelfde individu onder verschillende 

persona’s kan vallen afhankelijk van de leernood en -ambitie van het individu op een specifiek moment 

in zijn of haar leven of loopbaan.

Voor elk van deze persona’s werd bekeken hoe ze zich bewust werden van een leernood of leerwens, 

en welke stappen ze daarna ondernamen tot de beslissing van niet-deelname. Dit werd uitgesplitst 

aangezien de leerintentie van elke persona een impact heeft op de weg die de pre-learner aflegt en drempels 

die ervaren worden. Dit werd samengevat in een customer journey of klantreis, waarbij een compleet 

beeld gegeven wordt van de activiteiten en interne beleving van een persona doorheen dit hele proces. 

De stappen die de persona onderneemt, zijn samengevat in de volgende fasen (zie FIGUUR 2):

• Precontemplatie: dit is de fase die voorafgaat aan het besef van te willen of moeten leren. Tijdens deze 

fase worden de eerste zaadjes geplant om uiteindelijk ooit met een opleiding te starten.

• Trigger en identificatie van de leernood of leerwens: in deze fase vindt een moment plaats waarin het 

individu zich bewust wordt van een leernood of leerwens.

• Oriëntatie leermogelijkheden: tijdens de oriëntatie gaat het individu in op de trigger om voor een 

eerste maal het opleidingsaanbod te bekijken.

• (Pre-)selectie van (een) opleiding(en): in de (pre-)selectie wordt er een keuze gemaakt van één of 

meerdere opleidingen waar men interesse in heeft.

• Informeren en vergelijken: tijdens deze fase zal het individu zich informeren over de verschillende 

opleidingen en vindt er bijgevolg een vergelijking plaats.

• Afwegen: deze fase wordt gekenmerkt door een proces van nadenken, overwegen en het laten bezinken 

van alle informatie die men tot zich heeft kunnen nemen.

• Beslissing: het individu maakt in deze fase een beslissing om (niet) te participeren aan de opleiding.

• Inschrijving: in deze fase wordt de inschrijving of registratie voor de opleiding uitgevoerd.

• Deelname: in deze fase gaat de opleiding van start en neemt de lerende deel aan de opleiding. 

FIGUUR 2 \ Fasen in de customer journey

Introductie persona’s

De persona’s die geïdentificeerd werden op basis van hun leerambitie, zijn de bijblijver (relevant en 

competent blijven), de autodidact (doorgroeien), de toekomstbouwer (een andere loopbaan starten) en de 

ontdekkingsreiziger (persoonlijk ontwikkelen). Deze persona’s en de belangrijkste drempels en hefbomen 

uit hun customer journeys zijn samengevat in FIGUUR 3.
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FIGUUR 3 \ Samenvatting persona’s, inclusief hun belangrijkste drempels en hefbomen.
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Persona 1: De bijblijver  

Bijblijvers merken veranderingen op in hun vakgebied en willen hiervoor de nodige nieuwe competenties 

ontwikkelen. Ze willen hun job graag en goed blijven uitvoeren in de toekomst. Daarom gaan ze op zoek 

naar opleidingen met een directe toepasbaarheid in hun job. Bijblijvers zijn sterk gemotiveerd vanuit een 

nut gedreven mentaliteit. Ze zoeken zinvolle en relevante opleidingen. 

De customer journey van de bijblijver

De meerwaarde en toepasbaarheid van een opleiding binnen de eigen job is voor de bijblijver niet altijd 

duidelijk. Hierdoor twijfelt de persona of het volgen van een opleiding wel loont. Indien de bijblijver 

toch overweegt een opleiding te volgen, ervaart de persona financiële en tijdsgebonden drempels. 

Een job combineren met het volgen van een opleiding blijkt niet altijd evident. Hoewel de werkgever 

levenslang leren stimuleert, blijft het werk wel liggen. De bijblijver vreest bijkomende stress en werkdruk, 

aangezien werktaken op een later moment ingehaald moeten worden. De bijblijver ziet zich daarom soms 

genoodzaakt opleidingen te zoeken buiten de werkuren. 

Steun van de werkgever in een organisatie met een sterke leercultuur blijkt voor een bijblijver een 

cruciale hefboom voor opleidingsdeelname. Hierdoor ontwikkelen de bijblijvers inzicht in hun leernoden. 

Dat doet de werkgever via stimulerende evaluatiegesprekken waar leernoden, opleiding en potentiële 

opleidingsvoorstellen een onlosmakelijk deel van uitmaken. Met de steun van de werkgever, alsook via een 

sterk professioneel netwerk, vindt de bijblijver een opleiding die een duidelijke meerwaarde kan bieden 

voor de uitoefening van zijn huidige job. Daarnaast kan een werkgever situationele drempels wegnemen 

door de kans te bieden opleidingen te volgen tijdens de werkuren, zonder dat werktaken zich opstapelen, 

en via een tussenkomst in de opleidingskost. 

Potentiële interventies 

De bijblijver zou baat hebben bij interventies zoals opleidingsverstrekkers die de toegevoegde waarde van 

opleidingen beter communiceren en visualiseren en de overheid die een duidelijk overzicht ontwikkelt 

van alle relevante opleidingen, over opleidingsverstrekkers heen, met gepaste filters om het gesprek over 

opleiding tussen werkgevers en bijblijvers te stimuleren. Daarnaast zou de bijblijver ook geholpen zijn 

met gesprekken over mogelijke leerloopbaanpaden binnen de organisatie, met aandacht voor individuele 

leerbehoefte van de lerende, alsook een oplossing voor werk dat blijft liggen tijdens het volgen van de 

opleiding (bijvoorbeeld vervanging door collega). 

Persona 2: De autodidact

Autodidacten hebben via hun persoonlijk of professioneel leven uitgebreid ervaring in de praktijk 

opgebouwd. Toch krijgen ze de gewenste doorgroeikansen niet, omdat de werkgever de opgebouwde 

praktijkervaring of de behaalde certificaten via non-formeel leren niet erkent. Hierdoor voelen de 

autodidacten de nood een diploma te behalen om zo erkenning te krijgen voor de ervaring waarover ze 

beschikken, en aldus hun professionele kansen te verbeteren. Terzelfdertijd voelen de autodidacten zich 

teleurgesteld of zelfs beledigd, ze begrijpen immers niet waarom hun ervaring niet op een eenvoudige en 

efficiënte manier erkend kan worden.

De customer journey van de autodidact

Autodidacten gaan zelf op zoek naar informatie om opleidingen te vinden waarmee ze een erkenning 

kunnen behalen om hun kansen bij de werkgever te verbeteren. Autodidacten vinden de informatie waar 

ze naar op zoek zijn echter niet makkelijk, en vinden moeilijk een geschikte opleiding. Ze missen een 

overzicht van alle certificaten en diploma’s, een vergelijking tussen de verschillende soorten en de impact 

van het type op mogelijke kansen binnen het werkveld. Wanneer autodidacten toch een geschikte opleiding 

vinden, kiezen ze veelal voor een langdurige opleiding met oog op het behalen van een volwaardige 

erkenning, aangezien dat het meest gewaardeerd wordt door de werkgever. 
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Lange trajecten brengen echter hogere tijds- en financiële drempels met zich mee, waardoor de 

autodidacten vervolgens naar praktische oplossingen zoeken om werk en opleiding te kunnen combineren. 

Helaas blijkt dat vaak niet evident. Uiteindelijk gaan de autodidacten dikwijls niet van start met de 

opleiding. Omdat ze voornamelijk geïnteresseerd zijn in een opleiding omwille van extrinsieke redenen, 

zijn ze te weinig gemotiveerd om zich te engageren voor een langdurig tijdsintensief traject. Het is voor 

autodidacten niet helemaal duidelijk welke inhoudelijke meerwaarde de formele opleiding zal bieden ten 

aanzien van de eigen praktijkervaring. 

Indien autodidacten toch een passende opleiding aanvangen, is dat veelal dankzij flexibele leerwegen, 

waarbij ofwel lesmomenten flexibel ingepland kunnen worden, ofwel de selectie van modules mogelijk 

is. Deze bieden autodidacten de mogelijkheid om op eigen tempo via een graduele of modulaire weg 

alsnog een erkenning te behalen, waardoor het combineerbaar is met het werk- en persoonlijk leven. 

Ook de steun van een werkgever en leerloopbaanbegeleiding blijken cruciale hefbomen. Dankzij open 

communicatie met de werkgever heeft de autodidact vertrouwen in het effect van de erkenning voor de 

eigen job of loopbaan. Leerloopbaanbegeleiding biedt daarnaast de kans om autodidacten te informeren 

over mogelijke flexibele leerpaden om een erkenning te behalen.

Potentiële interventies 

De autodidact zou het meest geholpen zijn met meer flexibele leerwegen in de vorm van een modulair 

aanbod waarbij een geheel van behaalde deelcertificaten (bijvoorbeeld microcredentials) eenvoudig 

omgezet kan worden in een volwaardige erkenning. Ook zou deze gebaat zijn bij een bredere uitrol van 

de EVC-procedures naar meer beroepen en opleidingen, leerloopbaanbegeleiding over trapsgewijze 

leerpaden, en sensibilisering bij werkgevers om opgebouwde praktijkervaring die niet gevalideerd is via 

diploma’s sterker te waarderen, zowel tijdens sollicitaties als binnenin de organisatie.

  

Persona 3: De toekomstbouwer

Toekomstbouwers putten onvoldoende energie uit de huidige levenssituatie en voelen een drang naar 

een nieuwe loopbaan die aansluit bij hun persoonlijke of professionele aspiraties. Om deze nieuwe stap 

waar te kunnen maken, moet deze persona zich veelal omscholen via langdurige en tijdsintensieve 

opleidingen. Toekomstbouwers kiezen sterk waardegedreven voor een opleiding waardoor ze veelal niet 

snel opgeven. Aanvullend hierop zijn er ook hulpbehoevende toekomstbouwers. Zij ondervinden één of 

meer belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard waardoor het 

niet eenvoudig is om aansluiting te vinden tot de arbeidsmarkt. Deze persona wil een opleiding volgen 

om een werkbare job te vinden, die evenwel overeenstemt met zijn of haar persoonlijkheid en interesses.

De customer journey van de toekomstbouwer

Toekomstbouwers hebben een duidelijk beeld van de nieuwe stap in hun loopbaan die ze willen uitgaan. 

Na er lang over nagedacht te hebben, komt de aanleiding bij de toekomstbouwer vanuit ontevredenheid 

met de huidige professionele situatie, of wordt die getriggerd door een verandering in de persoonlijke 

situatie. Het vinden van een opleiding is voor de toekomstbouwer een rechtlijnig proces, waarbij die snel 

de gepaste opleiding kan kiezen. Pas bij het verder onderzoeken van deze opleiding komen drempels, 

waaronder tijdsbesteding, financiële druk of toegangseisen, naar boven. Daarvoor zoeken ze steun, 

maar noch bij hun werkgever, de VDAB of de overheid vinden ze deze terug. 

Toekomstbouwers die toch hun drempels overbruggen en zich inschrijven voor een opleiding, slagen 

hierin dankzij steun van de dichte sociale omgeving, loopbaanbegeleiding, en financiële steun van de 

overheid. In veel gevallen kan deze deelnemende toekomstbouwer zich voltijds focussen op de studie, wat 

voor deze persona een doorslaggevende factor is. Toch ervaart ook deze persona geregeld geldzorgen 

ondanks de financiële steun van de overheid, aangezien deze persona meestal tijdelijk gestopt is met 

werken om voltijds te studeren. 
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Toekomstbouwers die het omscholingstraject combineren met hun oorspronkelijke job en de zorg voor 

een gezin, beleven door tijdsgebrek hevige stressperiodes. De hulpbehoevende toekomstbouwers ervaren 

daarentegen een minder rechtlijnig pad, wat het nog uitdagender maakt om tot opleidingsdeelname te 

komen. Ondanks de reeds ontvangen hulp van sociale omgeving, overheid of leerloopbaanbegeleiding, 

hebben zij een bijkomende nood aan ondersteuning.

Potentiële interventies

Gezien de uiteenlopende ondersteuningsnoden van toekomstbouwers, heeft deze persona nood aan 

een getrapt systeem van leerloopbaanbegeleiding dat daarop afgestemd is, met eventueel inbegrip van 

een nazorgplan om de onzekerheid over de toekomstige arbeidssituatie op te vangen. Om omscholing 

financieel en in tijd mogelijk te maken voor toekomstbouwers, kan extra ingezet worden op werkplekleren. 

Hierdoor kunnen toekomstbouwers algemene en beroepscompetenties aanleren in een werksituatie 

met behoud van inkomen en tegelijk een kwalificatie behalen. Tot slot blijkt het ook aangewezen om 

werkgevers te sensibiliseren over duurzaam loopbaandenken en duidelijke incentives te voorzien om 

werkgevers te ondersteunen bij loopbaanwijziging van een werknemer. 

Persona 4: De ontdekkingsreiziger 

Ontdekkingsreizigers verlangen ernaar bij te leren om zich te verrijken en een nieuwe uitdaging aan 

te gaan. Leren is voor hen een hobby. Ze willen eerdere interesses herontdekken of nieuwe thema’s 

exploreren waarvoor ze eerder nog niet de tijd vonden. Vaak hopen ze via de opleiding nieuwe mensen 

te ontmoeten. 

De customer journey van de ontdekkingsreiziger

Ontdekkingsreizigers doorlopen een brede oriëntatiefase waarbij ze meerdere opleidingen overwegen. 

Ze stellen hoge verwachtingen aan de opleiding die ze wensen te volgen. Hierdoor vinden ze moeilijk een 

opleiding die aansluit bij hun specifieke wensen over de inhoud en de vorm van de opleiding. Deze persona 

voelt zich verhinderd deel te nemen door het gebrek aan flexibiliteit en de mogelijkheid een opleiding 

vorm te geven naar eigen behoefte. 

Wanneer ontdekkingsreizigers toch een geschikte opleiding vinden, hangt de beslissing voor deelname 

af van de mate waarin men enkele situationele drempels kan overwinnen. Omdat deze persona wil leren 

vanuit persoonlijke overweging, vindt deze het niet altijd evident een deelname te motiveren naar de 

persoonlijke omgeving toe. Door tijdsgebrek en een druk om de familiale en sociale rol blijvend op te 

nemen, ervaart deze persona stress. Indien deze stress onvoldoende opgevangen wordt, beslist de 

persona veelal de opleiding niet aan te vatten.  

Ontdekkingsreizigers die daarentegen voldoende vrije tijd ervaren, vaak als gevolg van een recente 

verandering in het professionele of privéleven, stoten op minder situationele drempels en grijpen deze 

kans om opleiding te volgen. 

Potentiële interventies

De ontdekkingsreiziger zou het meest geholpen zijn met een aanbod op maat, namelijk flexibele leerwegen 

waarin meer aandacht is voor de specifieke opleidingsbehoeften van deze persona (bijvoorbeeld aandacht 

voor diverse leertempo’s, diverse leerstijlen, diverse types opleidingsdesign). Daarnaast zou deze persona 

gebaat zijn met een centralisatie van alle relevante informate over opleidingen, inclusief een visualisatie 

van de reeds afgelegde trajecten van burgers die een gelijkaardige aspiratie hadden ter inspiratie. Tot slot 

wil deze persona perfect geïnformeerd zijn bij het kiezen van een opleiding, waardoor het van belang is 

dat opleidingsverstrekkers op voorhand uitgebreid communiceren over de verwachte inut van deelnemers 

en de verwachte output van opleidingen.
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Conclusie en beleidsaanbevelingen 
Uit de studie blijkt dat de motivatie van de lerende, drempels en hefbomen op elkaar inwerken, 

en gezamenlijk de beslissing tot opleidingsdeelname beïnvloeden. De beslissing tot opleidingsdeelname 

wordt mede bepaald door de aangevoelde balans tussen drempels en hefbomen op het traject van de 

lerende. De niet-participerende burger ondervindt hogere drempels en minder hefbomen. De participerende 

burger wordt gesterkt in de motivatie een opleiding te volgen, daarin geholpen door de hefbomen die hij 

of zij kan benutten. Hefbomen kunnen dus ingezet worden om drempels te verlagen en zo het traject naar 

opleidingsdeelname te faciliteren. De participerende burgers ondervinden hefbomen in begeleiding door 

begeleidingsdiensten en/of opleidingsverstrekkers, een geschikt lokaal en/of flexibel opleidingsaanbod, 

en kwalitatieve steun door de werkgever en/of de overheid. 

De lerende is onderhevig aan uiteenlopende individuele en structurele factoren waarbij de context 

een grote impact heeft op de beslissing tot opleidingsdeelname. Willen we burgers echt aanzetten tot 

levenslang leren, dan zal de lerende op een geïntegreerde en holistische manier benaderd moeten 

worden. De burger is aldus gebaat bij een meer geïntegreerd levenslang leren beleid, die zo de lerende 

centraal plaatst. Alle partijen zullen hun verantwoordelijkheden moeten opnemen om de ambitieuze 

doelstellingen te bereiken: zowel individuen, opleidingsverstrekkers, organisaties, begeleidingsinstanties 

als alle beleidsdomeinen die een impact hebben op participatie tot levenslang leren.

Daarom bevelen we aan verhoogd in te zetten op de volgende beleidsstrategieën. Ten eerste, strategieën 

om lerenden beter te informeren over leeropportuniteiten, kosten, toegangsvoorwaarden en eventuele 

financiële steun, aangepast aan de nood van de lerende. Ten tweede, strategieën om lerenden beter te 

begeleiden naar en in het leren, met een belangrijke rol voor (leer)loopbaanbegeleiding en de werkgever. 

Daarnaast zijn ook strategieën die de leercultuur in ondernemingen versterken belangrijk, zoals de 

ontwikkeling van een eigen opleidingsaanbod en de introductie van stimulerende evaluatiegesprekken 

tussen werknemer en leidinggevende. En tot slot, strategieën die het eenvoudiger maken een job te 

combineren met het volgen van een opleiding, zoals het verhoogd inzetten op werkplekleren. 
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