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Voor dit onderzoek naar omscholing onderzochten we hoe de overheidssubsidie NL Leert
Door is besteed. Meer specifiek keken we welke trainingen met behulp van deze regeling
zijn aangeboden en welk opleidingsniveau als ingangseis gold. De scholingssubsidies zijn
verdeeld over drie rondes verstrekt, op het moment van het doen van dit onderzoek was
alleen van de eerste twee rondes bekend welke trainingen waren gesubsidieerd. De derde
ronde is dus buiten beschouwing gelaten voor deze analyse.

Het Ministerie van Sociale Zaken verstrekte ons een lijst met alle organisaties die tijdens de
eerste twee rondes subsidie hebben gekregen. De meeste trainingsinstituten hadden een
speciale pagina opgericht met daarop alle gesubsidieerde opleidingen. Als deze pagina’s
niet meer online stonden, zochten we ze op via de Wayback Machine of vroegen we ze op
bij de organisatie. In een enkel geval was er geen aparte pagina voor opgezet, in dat geval
bekeken we het reguliere aanbod. In totaal telden we 1188 opleidingen die via de subsidie
konden worden gevolgd.

Vervolgens keken we bij elke gesubsidieerde training of cursus of deze aansluit bij een van
de beroepen op de lijst met kansrijke beroepen van het UWV1. Van de 1188 opleidingen
telden we 372 opleidingen die aansloten bij deze kansrijke beroepen, dat is 31 procent van
het aanbod. Van de langere trainingen van maximaal een jaar, volgens de regeling
‘Categorie C’, sloten 232 van de 389 opleidingen aan op een kansrijk beroep. Dat is 60
procent.

Daarnaast noteerden we het opleidingsniveau van de training, onderverdeeld in zes
categorieën: geen vooropleiding, mbo2, mbo3, mbo4, hbo of wo. Als het niveau niet werd
vermeld, noteerden we dat er geen vooropleiding nodig was en de cursus toegankelijk was
voor lager opgeleiden. De focus van dit onderzoek ligt op baankansen, volgens de
Onderwijsinspectie liggen de baankansen van studenten met een mbo3- diploma of lager
liggen beduidend lager dan die van mbo4- studenten.2

Bij sommige cursussen of trainingen was het duidelijk dat ze op hoger opgeleiden waren
gericht, ondanks dat er geen vooropleiding was vereist, leiderschapstrainingen bijvoorbeeld.
In dat geval rekenden we de training tot aanbod dat is gericht op hoger opgeleiden. Van de
1188 gesubsidieerde opleidingen telden we 572 opleidingen die zijn gericht op mensen met
een mbo3-opleiding of lager, dat is 48 procent van het aanbod.

Voor vragen, mail naar salomons@platform-investico.nl of woutersen@platform-investico.nl.

2 Staat van het Onderwijs, 2020
1 Kansrijke beroepen, gepubliceerd in juni 2020
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