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Een tijdperk werd afgesloten

Ruim 10 jaar organisatie van gecertificeerde opleidingen (GO)
Dit rapport verzamelt de hoofdlijnen van dit proces. 10 jaar laten zich hier samenvatten in een aantal 
cijfers en grafieken met in de marge een aantal meer beleidsmatige bedenkingen.
Wat zich niet laat samenvatten is de inspanning en professionaliteit van alle medewerkers van 
het OFO, van hoog tot laag, gedurende die 10 jaar. Het was een eer om deze mensen doorheen dit  
moeilijke proces te mogen leiden, gedurende al die jaren, en op hun motivatie en engagement te  
kunnen vertrouwen.
De ruggensteun van de collega’s van AVBM was nooit ver weg, honderden vragen hebben zij beantwoord. 
Ze waren een echte draad van Ariadne in het labyrint dat de regelgeving soms was.
Idem voor de collega’s van het werkstation die ons door tientallen overheidsopdrachten loodsten.
Daarnaast was de samenwerking met meer dan 100 SPOC’s GO bij de deelnemende organisaties en 
ook met de vertegenwoordigers van de syndicale organisaties essentieel om dit proces onder controle 
te krijgen en te stroomlijnen. 
Met respect voor alle trainers die de opleidingen en testen concreet invulden en het beste van hun 
expertise gaven, die zich door ons in een strikt canvas lieten dwingen en daarom soms hun spontane 
reflexen en normale vrijheidsgraden als trainer even tussen haakjes moesten zetten.
Met oprechte dank ook aan de vele, eindeloos geduldige deelnemers. 
Dit proces leerde ons de beste maar ook de kleinste kantjes van de mensheid kennen... niet in het minst 
van onszelf. 

Sandra Schillemans
Directeur-generaal

Januari 2017



Een gecertificeerde opleiding was een opleiding die afsloot met een test. 
De test ging na of de tijdens de opleiding ontwikkelde competenties 
voldoende verworven waren. Indien de deelnemer slaagde voor de test 
(60%) ontving hij een premie. Slagen voor een gecertificeerde opleiding 
beïnvloede ook de vooruitgang in de loopbaan.
Naargelang het niveau, verschilde de grootte van de premie, de duurtijd 
van de geldigheid van de premie. de minimale duurtijd van de opleiding 
(van 5 dagen voor niveau A tot 2 dagen voor niveau D) en de moeilijk- 
heidsgraad van de test.

In de beginperiode werd het aanbod gedefinieerd volgens vakrichting 
en functiefamilie, en bestond het overwegend uit meer technische op- 
leidingen gericht op een zeer specifieke expertise. Vanaf 2008 (impact 
sectoraal akkoord 2008) kregen opleidingen die zich richten op de 
ontwikkeling van meer generieke competenties meer en meer gewicht 
in het aanbod.

Sommige opleidingen stonden open voor meer dan één niveau (A en B; B 
en C, C en D). Dan werd er een verschil gemaakt qua moeilijkheidsgraad 
en aantal vragen op vlak van de test.
Testen konden verschillende vormen aannemen: meerkeuzevragen, open 
vragen,mini- assessment… of een combinatie van verschillende vormen.
Criteria die het testbeleid onderbouwden en de leidraad vormden in de 
kwaliteitsbewaking zijn: validiteit, betrouwbaarheid, gelijke behandeling, 
pertinentie, transparantie en haalbaarheid.
Niemand was verplicht een gecertificeerde opleiding te volgen, elke 
ambtenaar (statutair of contractueel) die in de voorwaarde was had wel 
het recht. De keuze van opleiding werd gemaakt door de ambtenaar in 
samenspraak met en mits akkoord van de directe chef
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Sinds de start van de GO namen 114 200 deelnemers deel aan een opleiding 
en 107 892 aan een test.
De absolute piekjaren qua organisatie liepen van 2009 tot en met 2012 
met 2011 als topjaar. Deze jaren illustreren ook de maximumcapaciteit 
die OFO aan kon wat betreft GO.
In de beginperiode was het vooral zoeken naar hoe die grote machine op 
een bepaald ritme te brengen en voldoende mankracht te verschuiven 
binnen OFO naar dit proces, zonder de andere activiteiten tot zero te 
herleiden. Daarnaast diende binnen OFO een nieuwe expertise ontwikkeld 
te worden op vlak van testen en kwaliteitsbewaking van testen. Initieel 
werd hiervoor met een externe partner (ULg - Assess) samengewerkt, 

maar vrij snel creëerde OFO een klein team van docimologen binnen 
OFO zodat ook deze aspecten intern opgepikt en verder uitgebouwd 
konden worden.
Ondanks alle inspanningen bleef de capaciteit onderhevig aan zaken 
zoals de impact van verkiezingsjaren, maatregelen qua budgettaire  
discipline en de besparingsingrepen die zonder twijfel een vertragende 
invloed op de organisatie hadden.
De politieke keuze om het proces stop te zetten, maar zonder dat hier 
onmiddellijk een sluitende oplossing voor was, en ook de verschillende 
visies op die oplossing tussen administratie en politiek, hebben in 2013 
en 2014 een impact op de organisatie gehad.
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Een uitdaging,  
een inspanning… 
en drempels onderweg
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Impact op  
andere activiteiten

Dit nieuwe proces GO veronderstelde echter een heel andere aanpak 
en accenten.
De relatie met de deelnemer wijzigde, de relatie met de klanten- 
organisaties wijzigde, de relatie met de trainers wijzigde. Er kwamen 
nieuwe accenten gericht op normering en controle, de efficiëntie werd 
beter in kaart gebracht en gemonitored, inclusief de kostenefficiëntie. 
Het uitbesteden van opleidingen nam een nieuwe vlucht met alle  
administratieve processen die daarbij horen, nieuwe procedures zoals 
de klachtenprocedure werden uitgebouwd maar ook procedures ge-
linkt aan de wet op de openbaarheid van bestuur. De communicatie 
van OFO nam andere vormen aan met andere vereisten. Er werd  
geïnvesteerd in IT-applicaties niet in het minst voor het administra-
tieve beheer van de hele organisatie (ITMA). Sommige applicaties, 
zoals voor het beheer van de testen en de analyse en verwerking van 
de resultaten (CAP - HAPP) werden intern ontwikkeld.

Op zich zijn al deze aspecten waardevolle aspecten geweest waar 
OFO op vlak van interne organisatie alleen haar professionalisme en 
efficiëntie mee verhoogd heeft.

IMPACT OP ANDERE PROCESSEN EN DE KLANT

Er was echter ook een meer nefaste impact. Gedurende de eerste vier 
jaren heeft OFO de opleidingen op maat moeten stopzetten wegens 
gebrek aan capaciteit om dit proces te trekken. Dit betekende dat 
klantenorganisaties niet meer konden rekenen op een flexibele dienst- 
verlening aangepast aan hun specifieke noden.
Ook de standaardopleidingen werden gedurende al die jaren op rou-
tine geplaatst, OFO kon slechts mondjesmaat investeren in vernieuwing 
zowel qua topics als qua leervormen. 

VAN ONDERSTEUNING NAAR NORMERING EN CONTROLE

Tot de komst van de GO was OFO een organisatie die vooral onder- 
steunend werkte dikwijls binnen het kader van de moderniserings-
processen. Kwaliteit en tevredenheid waren daarbij de eerste aan-
dachtspunten en niet zozeer het beheren van grote volumes binnen 
bepaalde tijdspannes. De relatie met de klant, individu of organisatie, 
was een relatie binnen een constructieve context van verbetering en 
ontwikkeling, altijd oplossingsgericht.
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IMPACT OP DE HR-STAFDIENSTEN

En vanzelfsprekend was er niet alleen een impact aan de kant van OFO. 
We kunnen ook niet naast de impact kijken die dit proces had binnen de 
stafdiensten P&O van de federale overheid. Dan denken we vooral aan 
de mankracht die nodig was om de inschrijvingen uit te voeren en op te 
volgen, vragen van deelnemers te beantwoorden, inzicht in de reglemen-
tering te verwerven, het uitbetalen van de premies te bewaken…
Een FOD als Financiën, die als quasi enige GO (specifiek voor fiscale  
materies) in eigen beheer organiseerde onder kwaliteitscontrole van  
het OFO, richtte een eigen team op met projectleider, medewerkers,  
administratieve medewerkers en trainers, wat ook voor hen een aanzienlijke 
investering was. 

VERSCHUIVING VAN MIDDELEN, HR EN BUDGET

Hoewel OFO, dat sterk afgeslankt was bij de start van Copernicus, tijdens 
de beginjaren van de GO extra mankracht kon integreren (projectleiders, 
administratieve ondersteuning, docimologen) was het absoluut nodig om 
voor de GO alle medewerkers van het OFO, zonder uitzondering, in te 
zetten. Bijvoorbeeld om een verplicht aantal toezichten op te nemen op 
jaarbasis tijdens testen.
Alle projectleiders kregen op termijn een divers pakket aan taken,  
waarin telkens ook minstens één gecertificeerde opleiding zat. Dit om 
te voorkomen dat medewerkers opgesloten zouden raken in louter GO 
wat de ontwikkeling van hun professionele expertise had verengd en bij 
sommige zeer snel tot een “bore out” had geleid. 

Het verschuiven van de middelen naar de GO bleef niet beperkt tot de 
HR alleen. Ook budgettair had dit proces zijn impact, niet verwonderlijk 
vermits de organisatie haar productiviteit bijna verdubbelde in termen 
van aantal deelnemers en opleidingsdagen. De zaleninfrastructuur en 
de technologische infrastructuur van OFO moest uitgebreid worden met 
alle investeringen die daarbij horen.
Een snelle berekening leert ons dat een opleiding en een test gemiddeld 
200 € per deelnemer kostte, louter de directe kost. Als we alle kosten 
meerekenen zal dit ongeveer 500 € per deelnemer zijn. In sé is dit in  
vergelijking met de markt een redelijke prijs voor een opleiding (met 
test) van 3 tot 5 à 6 dagen. 
De vraag is echter veeleer of het redelijk was de middelen van enerzijds 
OFO maar ook jaarlijks een stuk van het moderniseringskrediet eerder  
in GO te investeren dan in andere leer en ontwikkelactiviteiten. 



Wetende dat de kennis, competenties en talenten van onze medewerkers het 
belangrijkste kapitaal is dat we als overheid in huis hebben en vermits dit 
kapitaal bepalend zal zijn of we er morgen in slagen onze dienstverlening op 
peil te houden, te verbeteren en onze maatschappelijke rol op een legitieme 
wijze te spelen, moeten we terecht de vraag stellen of de beslissing om GO in 
te voeren binnen de federale overheid en de manier waarop deze beslissing 
genomen werd een goeie keuze was?

EEN AANTAL STERKE PUNTEN

Ongetwijfeld betekenden de GO een investering in kennis en vaardig- 
heden in de federale overheid die niet verloren is, ook de evaluaties 
tonen dit aan. 
Dit proces verhoogde globaal gezien ook de participatiegraad aan 
opleidingen. Met de GO bereikten we doelgroepen die we met het 
gewone aanbod van OFO niet of nauwelijks bereiken: we denken aan 
niveau D of aan de medewerkers ouder dan 55. Dit valt alleen maar 
toe te juichen.
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Wat betekende dit voor 
het L&O-beleid binnen 
de federale overheid?
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SAMENWERKING BELEID-ADMINISTRATIE

Tot slot zou een dergelijke beslissing moeten steunen op een degelijk 
uitgewerkte business case zodat de doelen die men beoogt scherp kunnen 
gesteld worden en evalueerbaar worden, net als de investering die het 
geheel gaat vragen. Daarbij mag een concreet zicht op de haalbaarheid 
en de timing van de uitrol ervan niet ontbreken, noch een goeie risicoanalyse 
en een inschatting van mogelijk onbedoelde effecten. 
Een dergelijke beslissing zou m.a.w. het resultaat moeten zijn van een 
samenwerking en echte dialoog tussen beleid en administratie, in dit geval 
OFO en de vertegenwoordigers van het terrein: de HR-stafdiensten.
We kunnen er alleen uit leren voor de toekomst.

DE PERVERSE EFFECTEN

Maar de gecertificeerde opleidingen hadden te veel perverse effecten.
Het feit dat de GO los stonden van andere HR-instrumenten en processen, 
of nauwelijks geïntegreerd waren in een breder L&O/HR-beleid, had  
zeker een effect op de doelmatigheid ervan.
Was het systeem initieel misschien bedoeld om medewerkers aan te sporen 
regelmatig te investeren in hun ontwikkeling, dan kan men zich toch 
vragen stellen of een dergelijke inspanning elke 6 of 8 jaar voldoende 
is. Bovendien een dergelijk proces instellen met een externe motivator 
(premie) creëert een totaal andere focus bij de deelnemer zowel wat  
zijn keuze van opleiding betreft als de manier waarop hij het proces 
doorloopt.
De premie beloonde bovendien diegene die slaagde in zijn test, niet 
noodzakelijk de medewerker die met het geleerde voor een effect op 
de werkplek zorgde. Om niet te vermelden hoe relaties tussen collega’s 
en de sfeer op het werk soms verpest werden, omdat de ene slaagde, de 
andere niet.
Meer medewerkers kwamen in aanraking met opleiding, maar opleiding 
niet in zijn ideale en meest aantrekkelijke of effectieve vorm. De wijze 
waarop het leerproces vorm gegeven werd, werd noodzakelijker wijze 
meer geïnspireerd door juridische parameters en criteria zoals gelijke 
behandeling in plaats van de leervraag van de deelnemer/organisatie als 
uitgangspunt te nemen en alle registers te kunnen open trekken om deze 
vraag te exploreren en te beantwoorden.

“Wat ik heb geleerd, kan ik meteen  
toepassen op mijn werkplek” 
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L&O is meer aan de orde dan ooit. Het reduceren van opleidings- 
budgetten in deze financieel moeilijke tijden is recht evenredig met de 
uitdagingen die voor ons liggen: het sneller verouderen van kennis, het 
complexer worden van maatschappelijke problemen, de snelle techno-
logische ontwikkelingen, de nood aan langer werken, de sterk wijzigende 
manieren van werken en samenwerken, de eisen van kritische burgers en 
samenleving op vlak van efficiëntie, kwaliteit, flexibiliteit, innovatie en 
duurzaamheid… Laat ons de investering in opleiding, in leren, dus niet 
verminderen, maar laat ons het anders doen. Leren kan op veel manie-
ren, via een waaier van werkvormen: on the job, online, in een zaal. Laat 
ons het plezier terug in het leren brengen en de intrinsieke motivatie. En 
laat ons leren integreren in het bredere HR-beleid.

Voor OFO openen zich nieuwe wegen om zijn rol binnen het landschap 
van het federale L&O-beleid op te nemen. Sinds anderhalf jaar is OFO 
zijn aanbod aan het herwerken en zich aan het heroriënteren waarbij de 
lerende en zijn leerproces centraal staan en criteria als innovatie,
authenticiteit van onze oplossingen en de impact ervan het kader bepalen. 
De eerste resultaten zijn al zichtbaar in de catalogus en toegankelijk voor 
alle federale ambtenaren via de e-Campus. Het komende jaar zetten we 
het nieuwe OFO en het nieuwe leren verder op de kaart, niet op ons eiland 
maar in co-creatie met de klantenorganisaties en het professionele veld, 
in gesprek met deelnemers, trainers en ons academisch netwerk, en in 
dialoog met het beleid.
Leren is nu eenmaal onze passie, een efficiënte en doelmatige overheid 
onze uitdaging.
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