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Beschrijving van het project 

In dit onderdeel van het verslag wordt een klassiek projectverslag gemaakt. Volgende onderdelen 

komen hierbij aan bod: inleiding en probleemstelling, literatuurstudie, doelstelling, methodologie, 

resultaten, producten, conclusie en discussie. 

1 Inleiding 

Dit projectverslag beschrijft in de inleiding de context van de opdrachtgever, het Opleidingsinstituut 

van de Federale Overheid (OFO), de probleemstelling die aanleiding gaf tot dit interdisciplinair 

project en de projectaanvraag van het OFO.  

1.1 De context van de opdrachtgever 

Naar aanleiding van het 50-jarige bestaan maakte het OFO een denkoefening over haar huidige aanbod 

op het vlak van standaardopleidingen en de virtuele campus en over haar huidige werking en accenten 

in de toekomst. In wat volgt situeren we het dienstenaanbod van het OFO binnen de federale context 

op basis van een documentenanalyse. 

De voorloper van het OFO, de Algemene Directie voor Selectie en Vorming (ADSV) werd in 1963 

opgericht om nieuwe federale ambtenaren van universitair niveau op te leiden en te begeleiden. 

Doorheen de tijd bouwde de ADSV een aanbod uit voor de verschillende niveaus van federale 

ambtenaren. In een eerste periode lag de focus op taalopleidingen en voorbereidingen op 

overgangsexamens. Vanaf de jaren 80 bood de ADSV informaticaopleidingen en 

trainingsmanagementexpertise aan en introduceerde het moderniseringscellen en behoefteanalyses. 

Hierbij was er plaats voor ontmoetingen met topambtenaren gericht op de uitwisseling van ervaringen 

rond budget, management en openbaar ambt en een methodologie voor veranderingsgericht 

management. Daarnaast stimuleerde de ADSV een klantgerichte overheid. Deze ADSV was 

aanvankelijk een tak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanaf 1991 ressorteerde het onder 

de bevoegdheid van de Minister van Ambtenarenzaken. Bij KB van 6 februari 1996 werd de ADSV 

het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, 

2013b). 

Om een betere dienstverlener voor de bevolking te zijn en een betere werkgever voor haar 

ambtenaren hervormde de toenmalige regering in 1999 grondig de structuren van de Federale 

Overheidsdiensten. Daarnaast herschikte het beleidsmateries en introduceerde het een nieuw 

personeelsbeleid, een nieuwe autonome managementcultuur en een nieuwe manier van werken 

(KULeuven: Instituut voor de Overheid, 2005). 
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Het OFO wordt daarbij een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie 

(FOD P&O). Figuur 1 geeft de huidige structuur van de FOD P&O weer.  

 

Figuur 1. Organogram van de FOD P&0. 

 

Het OFO telt vandaag 115 werknemers, wat overeenstemt met ongeveer 100 voltijdse equivalenten. 

Met deze  hervorming kiest het beleid eveneens voor een vraaggestuurd opleidingsinstituut en 

verkrijgt het OFO een nieuwe structuur met twee directies. Enerzijds wordt de directie “account 

management” opgericht om de noden van de klant in kaart te brengen. Anderzijds heeft de directie 

“expertisedomeinen” als doel leeroplossingen uit te werken.  

In de periode 2002-2007 ligt de focus op het vlak van competentiemeting en de voorbereiding op 

nieuwe loopbanen. Vanaf 2006 wordt de competentiemeting voor ambtenaren van niveau A 

(universitairen) en niveau B (professionele bachelors) vervangen door een systeem van gecertificeerde 

opleidingen. Daarbij kunnen federale ambtenaren hun rechten op premies voor 

competentieontwikkeling en de baremaverhogingen aan het einde van de geldigheidsperiode slechts 

laten gelden indien ze slagen voor een test na een opleiding. Het organiseren van deze gecertificeerde 

opleidingen en het afnemen van de test wordt bij Koninklijk Besluit  toevertrouwd aan het OFO. Om 

de uitvoering van dit Koninklijk Besluit samen met de andere opdrachten te realiseren, biedt het OFO 

voor de helft gecertificeerde opleidingen aan naast standaardopleidingen en projecten op maat. In de 

marge van het begrotingsconclaaf 2011 is beslist om de inschrijvingen voor de gecertificeerde 

opleidingen definitief te stoppen op 31 december 2012. De vijftigjarige viering van het OFO stond, 

met het schrappen van de gecertificeerde opleidingen, dan ook in het teken van strategische 

herbronning (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, 2013b). 
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De visie van het OFO vandaag is gericht op het samen ontwikkelen, innoveren en samenwerken om 

de dienstverlening aan de burger te optimaliseren. Met opleiding, opleidingsadvies en andere 

leeroplossingen wil het OFO  de Federale Overheidsdiensten en al hun personeelsleden helpen om hun 

doelen te halen (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, 2013a): 

 Voor federale ambtenaren organiseert het OFO opleidingen en trajecten en ontwikkelen ze 

leermiddelen. Met een aanbod van talen, computerkennis en bestuurskunde tot management 

en communicatie wil het OFO elke federale ambtenaar uitdagen om zich te ontwikkelen in 

zijn job en om zijn grenzen te verleggen; 

 Aan leidinggevende ambtenaren en managers biedt het OFO specifieke ondersteuning met 

opleidingstrajecten en advies over hun rol en over de ontwikkeling van hun medewerkers; 

 Samen met de interne opleiders wil het OFO relevante opleidingen, hedendaagse werkvormen 

en betrouwbare syllabi ontwikkelen die het beste in de deelnemers naar boven brengen; 

 De opleidingsverantwoordelijken van de Federale Overheidsdiensten zijn een rechtstreekse 

partner om vorm te geven aan een strategie voor leren en ontwikkelen bij de Federale 

Overheid; 

 Met professionals in Leren en Ontwikkelen (L&O) wil het OFO uitwisselen en netwerken in 

hun zoektocht naar innovatie. Zo werken ze samen met L&O-organisaties in 

onderwijsinstellingen, verenigingen, netwerken en de academische wereld; 

 Het OFO wil een beleidspartner zijn voor een federale strategie op het vlak van Leren en 

Ontwikkelen; 

 Het OFO publiceert jaarlijks een vernieuwd aanbod van standaardopleidingen en 

gecertificeerde opleidingen. Deze kunnen gevolgd worden in een formele setting of in een 

formule van e-learning. Daarnaast ondersteunt het OFO initiatieven rond leren en ontwikkelen 

die de overheidsdiensten zelf opnemen. Zo lanceert het OFO onder meer netwerkdagen waar 

kennis, expertise en good practices gedeeld worden onder de deelnemers.  

1.2 Probleemstelling 

Het OFO stelt vast dat haar huidige aanbod voor de niet-gecertificeerde informaticaopleidingen weinig 

gevolgd wordt door hogeropgeleide jonge werknemers. Dit zijn medewerkers  met een universitair 

diploma (niveau A) of met een professionele bachelor behaald aan een hogeschool (niveau B).  

Uit hun eigen cijferonderzoek blijkt dat de jonge werknemers wel naar het OFO gaan voor andere 

opleidingen dan de ICT-opleidingen, zoals een taalopleiding. ICT daarentegen trekt vooral ouderen 

aan; er wordt dus een omgekeerde curve vastgesteld door het OFO in Figuur 2.  
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Figuur 2. Leeftijdsverdeling binnen ICT-opleidingen (links) en binnen alle standaardopleidingen 

(rechts). 

 

Wanneer er wordt gekeken naar de ICT-opleidingen dan valt op dat voornamelijk een oudere 

leeftijdsgroep deze opleidingen volgt (Figuur 2, links). De jongste leeftijdsgroep is hier 

ondervertegenwoordigd. Wanneer deze bevindingen worden geverifieerd met het totale aanbod van 

opleidingen vertoont dit cijfermateriaal echter een omgekeerd patroon waarbij jonge werknemers 

oververtegenwoordigd zijn in vergelijking met de ouderen (Figuur 2, rechts). Deze vaststelling is voor 

het OFO de aanzet tot het indienen van dit IP-project. 

1.3 Projectaanvraag 

Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid wenst in deze opdracht te laten onderzoeken 

waarom deze jonge werknemers opvallend minder deelnemen aan ICT-opleidingen in vergelijking met 

andere opleidingen. Dit project past binnen bredere inspanningen van de Federale Overheid om beter 

om te gaan met problemen die verschillende generaties ervaren op het werk. De opdrachtgever stelt in 

haar projectaanvraag daarbij de vraag of er bij jongeren behorend tot de generatie van de digital 

natives of de generation Y andere behoeftes leven. Dit doen ze vanuit de volgende onderzoeksvraag: 

Wat zoeken digital natives vandaag in een professionele informaticavorming? 

2 Theoretisch kader 

Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden voor de context van het OFO, gaan we in eerste 

instantie na wat eerder onderzoek hierover opgeleverd heeft.   

 Dit literatuuronderzoek schetst het begrippenkader rond de digital natives en de kenmerken van 

deze generatie op het vlak van ICT-gebruik en de mogelijke impact op het leren. Vervolgens gaat het 

dieper in op het leren van professionals. Dit theoretisch kader heeft tot doel om aanknopingspunten te 

bieden die verder in dit onderzoek kunnen gebruikt worden. 
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2.1 Digital natives 

In de literatuur worden de termen digital natives of generatie Y gebruikt om de generatie jongeren te 

beschrijven die sinds de jaren 80 geboren en opgegroeid zijn in een context waar digitale 

technologieën deel uitmaken van het dagelijkse leven (Pedro, 2006; Sánchez, Salinas, Contreras, & 

Meyer, 2011). Er is met andere woorden een levenslange blootstelling aan ICT (Moonen, 2012). 

Andere auteurs gebruiken begrippen als the Google generation, the millennials en the net generation 

(Helsper & Eynon, 2010). Deze terminologie benadrukt het belang van de nieuwe technologieën in het 

leven van de jongeren. 

2.1.1 Wat kenmerkt deze generatie? 

Moonen (2012) schetst op basis van een uitgebreide literatuurstudie een profiel van jongeren die 

opgegroeid zijn met ICT en komt tot tien kenmerken. In de eerste plaats blijken jongeren die 

opgegroeid zijn met ICT sterk ICT-georiënteerd. Ze zijn meer multimediaal, internationaal en 

netwerkgeoriënteerd in vergelijking met de vorige generaties. Deze jongeren zijn in staat om heel 

gemakkelijk anderen te bereiken met behulp van draadloze netwerkmogelijkheden en gebruiken ICT 

hoofdzakelijk om samen te werken, zich creatief te uiten en te ontspannen, informatie te verwerken en 

te leren. Een tweede kenmerk is het opvallend goed in staat zijn om meerdere taken gelijktijdig te 

kunnen uitvoeren. Dit multitasken zou geen plotse nieuwe vaardigheid zijn, maar ICT bevordert dat 

gedrag. Doordat deze generatie herhaaldelijk interageert met visueel materiaal en in het bijzonder met 

visueel georiënteerde technologieën zouden de jongeren meer visueel geletterd zijn dan voorgaande 

generaties, dit is het derde kenmerk. Ze zijn beter in staat om beelden te analyseren en te interpreteren 

en zijn vaardiger in het creëren van visueel materiaal en het verbinden van tekst en beelden met elkaar. 

Een vierde kenmerk is de voorkeur voor intensivering en alineaire informatieverwerking. Dit uit zich 

in een grote behoefte aan snelheid en onmiddellijke behoeftebevrediging. Ze hebben de vaardigheid 

om verscheidene onderbroken informatiestromen te verwerken en hieruit betekenisvolle informatie te 

halen.  

 Deze jongeren blijken ook exploratief ingesteld. Deze generatie wil zelf keuzes maken, strategieën 

uitproberen, eigen mogelijkheden ontdekken en complexe problemen onderzoeken en oplossen. Ze 

zijn voorstander van tweerichtingscommunicatie, ze willen niet enkel ontvanger zijn maar ook zender. 

Deze jongeren zouden ook doelgeoriënteerd en prestatiegericht zijn. Ze vragen zich af wat het doel is 

van een bepaalde activiteit en handelen als hieraan een beloning is gekoppeld en verlangen naar 

constante feedback en de mening van anderen. Ze zouden producten en diensten met elkaar 

vergelijken en daarin steeds afwegen hoeveel moeite ze ervoor moeten doen en of het dat waard is. 

Een ander kenmerk van deze generatie is het hebben van een positieve attitude, zowel over zichzelf als 

over de maatschappij. Het sociale karakter van de jongeren is een ander aspect van deze generatie. Ze 

hechten veel belang aan het onderhouden van contacten met leeftijdsgenoten en leven in netwerken, 

zowel fysiek, visueel als hybride. Deze jongeren blijken ten slotte ook familiegeoriënteerd te zijn. 
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2.1.2 Waarom is de hypothese problematisch? 

De theorievorming rond de digital natives gaat uit van een frictie tussen generaties. Volgens Prensky 

(in Helsper & Eynon, 2010) verwerken digital natives informatie op een fundamenteel andere manier 

dan oudere generaties. Deze oudere generaties, de digitale immigranten, gebruiken het internet niet als 

eerste bron voor informatie en printen informatie uit in plaats van op het scherm te werken (Prensky in 

Helsper & Eynon, 2010). Toch stelt onderzoek steeds vaker het generatieconcept van digital natives en 

de impact op het leren in vraag. Het digital natives-debat is problematisch op een aantal punten. In de 

eerste plaats waarschuwen critici voor het gevaar van etikettering. De binaire polarisatie tussen 

diegenen die tot de groep natives behoren en diegenen die er niet tot behoren maakt het concept 

minder flexibel en meer deterministisch. Het veronderstelt dat de ene groep geen kenmerken van de 

andere groep kan hebben (Brow & Czermiewicz, 2010). Bovendien zijn de verschillen tussen de 

digital natives en de digitale immigranten niet uitsluitend en niet in de eerste plaats door het 

leeftijdsverschil te verklaren (Helsper & Eynon, 2010). Zo blijken er significante verschillen in hoe en 

waarom jongeren de nieuwe technologieën gebruiken en de mate van effectiviteit van het gebruik.  

Hoewel er kenmerken te onderscheiden zijn die typerend zijn voor jongeren die opgegroeid zijn in 

een context waar digitale technologieën deel uitmaken van het dagelijkse leven, houdt de 

theorievorming rond digital natives te weinig rekening met andere factoren die het gebruik van ICT bij 

jongeren kunnen verklaren. Daarom omschrijven we de  doelgroep als jonge hogeropgeleiden in plaats 

van digital natives.   

2.2 Hoe leren hogeropgeleiden in organisaties? 

Binnen onderzoeksliteratuur rond Human Resource Management is er een belangrijke verschuiving 

aan de gang van formele training naar het integreren van leren in het dagelijkse functioneren. (Tynjälä, 

2008). We schetsen deze evolutie omdat het aandachtspunten bevat voor het organiseren van formele 

opleidingen aan professionele medewerkers. 

2.2.1 Het informeel leren wint aan terrein 

Kennisverwerving in een geplande formele context kan vanuit een standaardparadigma gezien worden 

als een intentioneel en individueel cognitief proces waarbij mentale structuren worden verbeterd en 

opgebouwd (Hagar, in Tynjälä, 2008). Dit individuele leren kan goed werken in situaties waar 

kennisoverdracht en het inoefenen van vaardigheden vereist is (Van Aalst & Kok, 2013). Daarnaast 

leren werknemers eveneens op de werkplek. In tegenstelling tot formele opleidingen is dit participatief 

leren meestal niet gepland en heeft meestal geen formeel curriculum of voorgeschreven resultaat 

(Resnick; Hager, in Tynjälä, 2008). Dit leren is voornamelijk gebaseerd op de constructivistische 

stromingen binnen de leerpsychologie en wordt gezien als een proces van sociale participatie 

gesitueerd binnen een bepaalde context (Kok, 2003). 
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Recent onderzoek toont aan dat het leren in de eerste plaats op een informele manier en in mindere 

mate in een formele setting plaatsvindt. Zo introduceert Jennings (2013) het nieuwe leren als 70:20:10 

leren. Hij toont hierbij aan dat 70% van professioneel leren gebeurt door gewoon je werk te doen, 20% 

van het leren gebeurt in interactie met collega’s en slechts 10% van het leren gebeurt via klassieke 

opleidingen of dus formele opleidingen. De Kluwer learning indicator, een onderzoek naar hoe 

professionals in België leren, geeft aan dat formele opleidingen nog steeds een sterke voorkeur 

krijgen, maar daarnaast wordt er ook ingezet op leren via sociale media en op een combinatie van 

bestaande leervormen. Al scoren deze klassikale opleidingen momenteel nog hoog, toch wordt er een 

dalende trend verwacht. Hierbij rijst de vraag of het probleem dat het OFO vaststelt, ook een probleem 

is voor de jonge hogeropgeleiden.  

2.2.2 Hoe leert de nieuwe lerende? 

Uit de Kluwer learning indicator blijkt dat Belgische professionals zeer leergierig zijn en dat steeds 

meer worden. Daarbij wordt ook vastgesteld dat professionals niet afgeschrikt worden om bij te leren 

na de werkuren voor professionele doeleinden. Het gaat hierbij vooral om het leren van kennis en 

vaardigheden waarover men te weinig beschikt alsook kennis en vaardigheden waarin men zich wil 

versterken. Professionals leggen de verantwoordelijkheid voor hun professionele ontwikkeling vooral 

bij zichzelf. Ze hebben een voorkeur voor leren van collega’s en voor on-the-job-training en zitten 

minder graag in een klaslokaal of een aula. Het belang voor just in time, just enough en self directed 

leren, neemt sterk toe. Professionals willen steeds meer leren wat ze zelf belangrijk vinden, op een 

moment dat ze zelf uitkiezen en op een manier die ze zelf kunnen bepalen.  

2.2.3 De jonge generatie en het nieuwe informele leren 

Volgens de Kluwer learning indicator 2013 volgen jonge werknemers het vaakst opleidingen en dit 

vooral om tekorten bij te schaven. In tegenstelling tot oudere werknemers blijken jongere werknemers 

niet geneigd te zijn om buiten de werkuren bij te leren voor professionele doeleinden. Deze jonge 

werknemers hebben een grotere voorkeur voor e-learning, gaming in een interactieve leeromgeving, 

leren via sociale media, van collega’s en managers en via een combinatie van leervormen. Zij zijn 

minder geïnteresseerd in het leren via formele opleidingen. Dit onderzoek stelt dat het belangrijk 

wordt om als organisatie hierop in te spelen, omdat deze jongere generatie steeds meer 

vertegenwoordigd is op de werkvloer (Learning indicator, 2013). 

3 Doelstellingen van het project 

Het doel van dit project is om een behoefteanalyse uit te voeren bij jonge hogeropgeleiden bij de 

Federale Overheid vanuit de volgende algemene onderzoeksvraag: Wat zoeken jonge hogeropgeleide 

werknemers, tewerkgesteld bij de Federale Overheid, vandaag in een professionele 

informaticavorming? 

Deze onderzoeksvraag (OV) wordt onderzocht met de volgende deelvragen: 
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OV1: Hoe ziet het huidige aanbod aan ICT-opleidingen van het OFO er uit? 

OV2: Welke verwachtingen hebben jonge hogeropgeleide werknemers omtrent de ICT-opleidingen? 

OV3: Is er een discrepantie tussen het huidige aanbod van het OFO en de verwachtingen van de jonge 

hogeropgeleide werknemers? Zo ja, welke? 

Met deze onderzoeksvragen wensen we een bijdrage te kunnen leveren om het ICT-aanbod van het 

OFO in de toekomst af te stemmen op de noden van haar jonge hogeropgeleide klanten. 

4 Methodologie 

4.1 Inleiding  

De focus binnen dit onderzoek ligt bij het huidige aanbod van ICT-opleidingen van het OFO, wat 

jonge hongeropgeleide werknemers, tewerkgesteld bij de Federale Overheid, verwachten van zo’n 

opleiding en hoe beide al dan niet op elkaar zijn afgestemd. Voor dit onderzoek werd een 

grootschalige vragenlijst afgenomen. Om die vragenlijst op te stellen werd informatie gewonnen uit 

semigestructureerde interviews met jonge hogeropgeleide werknemers waarvan een aantal wel een 

ICT-opleiding gevolgd hadden en anderen niet. Deze interviews hebben ertoe geleid dat informatie 

verkregen uit het literatuuronderzoek onder een bepaalde categorie kon geplaatst worden en thema’s 

geïdentificeerd werden. Op die manier konden we nieuwe informatie koppelen aan bestaande zodat we 

grootschaliger konden bevragen. Daarnaast werden ook opleiders, de solutionmanager en projectleider 

van de ICT-standaardopleidingen bevraagd. Het literatuuronderzoek omtrent jongeren, hogeropgeleide 

werknemers en professionals gaven aanknopingspunten om dit interview op te stellen. Figuur 3 

verduidelijkt de werkwijze. De betrouwbaarheid en validiteit werden in elke fase in acht genomen.  

 In Figuur 3 wordt de Community of Practice (CoP) in een andere kleurcode weergegeven, omdat 

dit niet als een onderzoekstap wordt gezien. We werden op het OFO uitgenodigd om onze resultaten al 

even terug te koppelen en om verder te brainstormen met interne medewerkers over de problematiek. 

Uit deze CoP kunnen we wel aanbevelingen doen naar het OFO toe, waardoor het toch in het overzicht 

werd opgenomen. 
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Figuur 3. Overzicht methodologie. 

 

In wat volgt wordt per onderzoeksvraag de methodologie verder bepaald.  

4.2 Onderzoeksvraag 1: Hoe ziet het huidige aanbod aan ICT-opleidingen van het OFO eruit? 

4.2.1 Onderzoeksmethode 

Om het huidige aanbod van ICT-opleidingen binnen het OFO in kaart te brengen, werd er gekozen 

voor een kwalitatieve aanpak, met name interne documentenanalyse en semigestructureerde 

interviews. Documentenanalyse is het systematisch onderzoeken van instructionele documenten zoals 

syllabi, catalogi, voorschriften en evaluatieresultaten (Weber, 1990). Aangezien de focus hier ligt op 

het aanbod van het OFO, wordt de informatie opgezocht in de periode december 2013 aan de hand van 

de online catalogus. Daarnaast werd ook de vernieuwde website van het OFO geraadpleegd alsook 

hun publicatie Facts and Figures (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, 2013a). Een 

semigestructureerd interview daarentegen geeft ons de mogelijkheid om de gegevens die verkregen 

werden aan de hand van de interne documentenanalyse verder te onderzoeken en respondenten 

bevindingen te laten uitleggen (Saunders M., Lewis P., & Thornhill A., 2003).  

4.2.2 Interne documentenanalyse 

Het OFO heeft altijd beschikt over een papieren catalogus waarin het aanbod wordt beschreven. Sinds 

enkele jaren hebben ze beslist om hun aanbod enkel via een online catalogus en via de website te 
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verspreiden. Vooral het domein ‘Computer’ werd bekeken en wat daaronder te vinden was. Verder 

werd de zoekfunctie gebruikt om niets over het hoofd te zien op het vlak van ICT.  

Na een beeld te hebben gevormd over het aanbod, werd dieper ingegaan op de voorstelling van dit 

aanbod op inhoudelijk vlak zoals werkvormen, vermelding van vereiste voorkennis en praktische 

informatie.   

4.2.3 Semigestructureerde interviews 

Om de bevindingen uit de documentenanalyse verder te onderzoeken, werd gebruik gemaakt van 

semigestructureerde interviews met zowel de directeur van het OFO, projectleiders en opleiders als 

cursisten en potentiële cursisten. De interviewleidraden werden opgenomen in de bijlage (Bijlage 1, 

Bijlage 2 en Bijlage 3). Aan de hand van deze interviews gebeurde de controle van het aanbod. 

Enerzijds zijn er de gesprekken met de opleiders om af te leiden of hetgeen voorgesteld wordt in de 

online catalogus ook effectief gedaan wordt en hoe de communicatie met de verschillende diensten 

van de Federale Overheid (FOD’s) gebeurt. Anderzijds zijn er de gesprekken met de cursisten om deze 

gegevens te toetsen aan de realiteit en om te bekijken hoe het er praktisch aan toe gaat.  

4.2.3.1 Onderzoekseenheden 

Om de interviews af te nemen, hebben we ons gebaseerd op een lijst met mogelijke respondenten die 

het OFO heeft aangeboden. Hierbij wordt rekening gehouden met een evenwicht tussen Nederlands- 

en Franstaligen, maar ook is het belangrijk dat de respondenten over de verschillende FOD’s heen 

tewerkgesteld zijn. Wel merkten we op dat de respondenten uit voorgenoemde lijst niet representatief 

waren voor het aantal werknemers dat op die FOD werkzaam is; grote FOD’s waren niet altijd even 

goed vertegenwoordigd.  

4.2.4 Betrouwbaarheid en validiteit 

Betrouwbaarheid heeft betrekking op de mate waarin onderzoeksresultaten onafhankelijk zijn van 

toeval (Baarda, de Goede & van der Meer Middelburg, 1996). Uiteraard berusten de gegevens op de 

website niet op toeval. De interviews, hoewel semigestructureerd, kunnen hier wel onderhevig aan 

zijn. Om dit risico te minimaliseren hebben verscheidene onderzoekers interviews afgenomen in beide 

talen. Elk interview werd opgenomen: we zorgden daarmee voor een verbetering van de 

controleerbaarheid en trachtten de invloed van de individuele onderzoeker te reduceren. De opnames 

van de interviews gaan vertekening van de resultaten overigens tegen wat de interne betrouwbaarheid 

verhoogt. In het kwalitatief rapport hebben we de bevindingen zo objectief mogelijk weergegeven, 

zowel bij het vooronderzoek als bij het kwalitatief onderzoek. We hebben namelijk zo weinig 

mogelijk ruimte gelaten voor interpretatie van de resultaten en bevindingen gestaafd met voldoende 

citaten.  

De interne validiteit wordt gewaarborgd door databronnentriangulatie. Zowel interne 

documentenanalyse als semigestructureerde interviews zijn naast elkaar gebruikt. Daarbij komt dat de 



17 

 

vragen in de interviews zo gesteld zijn dat de respondenten in eerste instantie een open vraag kregen. 

Pas wanneer het gesprek moeizaam verliep door bijvoorbeeld te veel stiltes, werd hen een waaier aan 

keuzes aangeboden. Door het interview zo open mogelijk te houden krijgt de respondent het gevoel 

dat hij niet beperkt of gestuurd wordt (Maso & Smaling, 1998). De diversiteit van de respondenten 

wordt op deze manier optimaal in kaart gebracht. Zo wordt rekening gehouden met de externe 

validiteit en is generaliseerbaarheid eventueel mogelijk.   

4.3 Onderzoeksvraag 2: Welke verwachtingen hebben deze jonge werknemers omtrent de vorm en 

inhoud van ICT-opleidingen?  

4.3.1 Onderzoeksmethode 

Er werd gekozen voor een mixed-method onderzoek waarbij er zowel een kwantitatief als kwalitatief 

onderzoek plaatsvindt. Behalve om de betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen (zie 4.3.3.4) zijn er 

nog andere redenen om voor een mixed-method onderzoek te kiezen. Volgens Philipsen en Vernooij-

Dassen (2004) levert een combinatie van beide onderzoeksmethodes een meerwaarde op. Ze kunnen 

niet zonder elkaar maar een voorwaarde is dat het kwalitatieve luik voldoende belicht wordt. In dit 

onderzoek werd de keuze gemaakt om te rapporteren over het literatuuronderzoek en om de 

belangrijkste bevindingen uit de interviews weer te geven in een schema. Dit gaf ons een duidelijk 

overzicht van relevante informatie die we konden gebruiken voor het opstellen van de vragenlijst. 

4.3.2 Semigestructureerde interviews 

4.3.2.1 Inleiding 

Om de vragenlijst zo objectief mogelijk op te stellen met zo veel mogelijk relevante informatie, werd 

besloten om vooraf een aantal semigestructureerde interviews af te nemen. Deze interviews dienden 

vooral om jonge medewerkers van de Federale Overheid te bevragen. Hierbij waren medewerkers die 

reeds een opleiding gevolgd hadden en anderen die nog niets bij het OFO gedaan hadden. Daarnaast 

werden drie van de vier opleiders geïnterviewd, de directeur en de projectleider.   

4.3.2.2 Dataverzameling 

De interviews werden afgenomen in de maanden december 2013 en januari 2014. Het afnemen 

gebeurde telkens door één interviewer. In totaal waren er drie interviewers aan het werk die telkens 

afwisselden zodat elke interviewer personen uit de verschillende groepen had bevraagd.  

4.3.2.3 Data-analyse 

Het analyseren van de interviews is in verschillende stappen gebeurd. Elke interviewer heeft een 

verslag van zijn interview gemaakt met citaten en een timing van het moment uit het interview. Nadat 

de interviewers de verslagen gemaakt hadden heeft een vierde persoon hiervan een kwalitatief rapport 

gemaakt waarin een duidelijk overzicht zat met de respondenten, de FOD waar ze tewerkgesteld zijn, 

hun opleidingsniveau (A of B) en hun moedertaal. 
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Daarna werden de verschillende thema’s belicht en meningen verzameld en gebundeld. Dit was 

nodig om een klaar overzicht te krijgen van wat leeft en belangrijk is voor de respondenten. Van 

hieruit konden we een doeltreffende vragenlijst opstellen. De thema’s waarover gerapporteerd werd 

zijn ‘informatieverspreiding rond het huidige ICT-aanbod van het OFO’, ‘suggesties voor het 

vernieuwen van het huidige aanbod’, ‘voorkeuren voor leren van jonge werknemers’, ‘e-learning’ , 

‘klassieke opleidingen’ en ‘waarover jonge werknemers het liefst bijleren’. In een conclusie werden de 

verschillende meningen en ideeën gebundeld.  

4.3.3 Vragenlijsten 

4.3.3.1 Inleiding 

De Federale Overheid telt een kleine 80 000 werknemers. De werknemers jonger dan 34 jaar behoren 

tot de doelgroep voor deze vragenlijst aangezien zij als de jongere generatie worden beschouwd. 

Opnieuw werd gewerkt met een lijst contactpersonen die werd verkregen via het OFO: deze besloeg 

een 2000-tal jonge werknemers die in de afgelopen jaren (2008-2013) een standaardopleiding hebben 

gevolgd bij het OFO waarvan een e-mailadres beschikbaar was. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

de e-mailadressen pas sinds 2012 worden opgeslagen in het systeem van het OFO en dat dus niet de 

volledige populatie kan bereikt worden. Aangezien het toch over een 2000-tal mogelijke respondenten 

gaat, is een grootschalig onderzoek noodzakelijk. Dat is ook de aanleiding geweest om te opteren voor 

vragenlijsten. Hiermee bereiken we binnen een korte tijd een groot aantal respondenten die uit de 

verschillende FOD’s komen.  

De vragenlijsten werden opgesteld volgens de resultaten uit de interviews en het 

literatuuronderzoek. De vragenlijst bestaat uit vier grote delen: de verspreiding van het huidige ICT-

aanbod, suggesties tot het vernieuwen van het huidige ICT-aanbod, de manier van leren bij jonge 

werknemers en ten slotte de plus- en minpunten van e-learning (Bijlage 4).  

4.3.3.2 Dataverzameling 

De vragenlijst werd verstuurd aan het begin van de derde week van maart 2014 naar alle jonge 

medewerkers uit de steekproef die hierboven werd beschreven. Hoewel we weten dat de respons van 

online vragenlijsten vaak lager ligt doordat het gemakkelijker is om de vragenlijst niet of niet helemaal 

af te werken, werd er toch beslist dat de haalbaarheid groter is met online vragenlijst. De drempel ligt 

immers lager en het aanschrijven van potentiële respondenten verloopt vlotter.  

De vragen werden zo opgesteld dat het gemakkelijk is voor de respondenten om te antwoorden. 

Toch wordt hierbij ook rekening gehouden met de betrouwbaarheid en de validiteit. De respondenten 

kregen bij vragen, gesteld aan de hand van een Likert-schaal, namelijk steeds de optie om neutraal te 

zijn en daarmee geen mening te uiten, dit om de resultaten zo valide mogelijk te maken. Deze schaal is 

bovendien gekend bij de meeste respondenten wat vertekening tegengaat. Daarnaast wordt een foute 
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interpretatie van de antwoorden geminimaliseerd. Om de betrouwbaarheid te verhogen werden vragen 

in willekeurige volgorde gesteld en werd de vragenlijst grootschalig afgenomen.  

In het eerste deel wordt de verspreiding van het huidige ICT-aanbod bevraagd. Er wordt gebruik 

gemaakt van een Likert-schaal met stellingen waarmee men ‘helemaal oneens’, ‘eerder oneens’, 

‘neutraal’, ‘eerder eens’ of ‘helemaal eens’ kan beantwoorden.  Het tweede deel beslaat het 

vernieuwen van het aanbod, wat eveneens via deze schaal wordt bevraagd. In dit deel komen we ook 

te weten hoe de respondenten bepaalde topics rond ICT het liefst leren. Dit kunnen ze per onderdeel 

via een keuzesysteem aanklikken waarbij de keuze tussen ‘helemaal niet’, ‘via e-learning’, ‘een 

opleiding volgen’, ‘aan een collega vragen’ of ‘zelf uitproberen wanneer het probleem zicht stelt’ 

gemaakt kan worden.  Dit deel eindigt met twee open vragen over de software die ze het meest 

gebruiken en over welke software ze het liefst willen bijleren. In het derde en het vierde deel over 

respectievelijk de leermethodes en e-learning wordt opnieuw een Likert-schaal gehanteerd. In het 

vijfde en laatste deel komen de achtergrondkenmerken van de respondent aan bod.   

De eerste versie van de vragenlijst werd zowel aan de opdrachtgever als de promotor voorgelegd. 

Ook werd de vragenlijst aan een aantal externen voorgelegd om te controleren of alles wel duidelijk 

een helder werd geformuleerd. Zij formuleerden opmerkingen en na aanpassingen werd de vragenlijst 

gemaakt door middel van Qualtrics (http://www.qualtrics.com), een online survey-instrument. De 

vragenlijst stond online vanaf 18 maart 2014 en werd afgesloten op 5 april 2014. 

4.3.3.3 Data-analyse 

In het totaal werden 2043 respondenten uitgenodigd om deel te nemen aan de vragenlijst. 577 

respondenten hebben uiteindelijk de vragenlijst ingevuld, dit komt overeen met een responsiegraad 

van 28 %. De respondenten kregen naast een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, nog 

twee herinneringen waarna de respons telkens weer toenam. Van de 577 respondenten, zijn er slechts 

452 die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de 

respondenten en hun achtergrondkenmerken.  
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Tabel 1 

Overzicht van de respondenten 

 n % 

Totaal 577 100 

Geslacht   

Man 145 25 

Vrouw 307 53 

NA 125 22 

Taal   

Frans 308 53 

Nederlands 269 47 

Niveau   

A 317 55 

B 131 23 

NA 129 22 

ICT gevolgd bij OFO   

Ja  115 20 

Neen  337 58 

NA 125 22 

Werkzaam op ICT ondersteunende 

dienst 

  

Ja  27 5 

Neen 425 73 

NA 125 22 

Leeftijd   

21-27 86 15 

28-34 366 63 

NA 125 22 

Overheidsdienst   

Federale Overheidsdienst 349 60 

Programmatorische 

Overheidsdienst 

3 1 

Openbare instelling voor Sociale 

Zekerheid 

79 14 

Wetenschappelijke instelling 8 1 

NA 138 24 

NA staat voor het niet beantwoorden van de vraag, in veel gevallen is dit 125 en dit stemt overeen met het feit dat slechts 472 

respondenten de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Enkel bij Overheidsdienst en Niveau zijn er meer ontbrekende waarden 

en dit kan te wijten zijn aan het feit dat werknemers niet goed weten tot welke categorie ze behoren. 

 

Om de resultaten te verwerken, werd er gekozen om vooral beschrijvende statistieken te berekenen 

voor de vier verschillende onderdelen van de vragenlijst. Daarbij werd geopteerd om met de gegevens 

van alle respondenten verder te werken omdat ze enkel de vragenlijst konden beëindigen na het 

vervolledigen van bepaalde vragenreeksen. Wanneer alle cases met missing data zouden verwijderd 

worden, dan verliezen we ook zinvolle gegevens. Er zijn dus meer respondenten die deel één van de 

vragenlijst hebben ingevuld dan deel vier. 
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 Ten eerste werden per onderdeel van de vragenlijst de beschrijvende statistieken berekend. Hierbij 

werd per vraag het gemiddelde en de standaardafwijking berekend. Missings werden in deze 

berekeningen niet meegenomen. Daarnaast werden via Excel ook grafieken ontwikkeld die visueel 

weergeven welk percentage van de respondenten er tot welke antwoordcategorie behoort.  

 In een volgende stap werd een exploratieve factoranalyse uitgevoerd om te controleren of er 

bepaalde constructen terug te vinden waren in de vragenlijst. De resultaten van deze analyse gaven aan 

dat er zes constructen te vinden waren in de vragenlijst, maar hier laadden maar heel weinig items op. 

Omdat er geen duidelijke constructen in de vragenlijst gevonden werden, werd besloten om niet verder 

te werken met somscores (Bijlage 1).  

4.3.4 Betrouwbaarheid en validiteit 

De mixed-method benadering tracht de generaliseerbaarheid van de resultaten te garanderen. Binnen 

de vragenlijst werden verschillende vragen gesteld om hetzelfde construct te meten. We wilden 

immers zeker zijn dat een antwoord op een meerkeuzevraag niet lukraak gekozen was, maar dat 

hetzelfde antwoord later zou terugkomen. Doordat de vragenlijst online werd afgenomen konden 

respondenten kiezen wanneer ze dat zouden doen. Dit zorgt ervoor dat een respondent de tijd kan 

nemen wanneer hij/zij dat zelf wil. De grootschaligheid verhoogt eveneens de betrouwbaarheid, de 

kans op toeval wordt kleiner.  

De interviews werden door verschillende personen afgenomen en geanalyseerd door nog een 

andere persoon. Dit verhoogt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.  Door te werken met 

semigestructureerde interviews werd de kans verkleind om een eigen mening op te dringen aan de 

geïnterviewde en zo de validiteit te ondermijnen.  

4.4 Onderzoeksvraag 3: Is er een discrepantie tussen het huidige aanbod van het OFO en de 

verwachtingen van de jonge werknemer? Zo ja, welke? 

4.4.1 Onderzoeksmethode 

Om de laatste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, wordt opnieuw een mixed-method 

onderzoeksmethode gehanteerd. Het zijn vooral de resultaten horend bij onderzoeksvraag een en twee 

die hier zullen gebundeld worden. Deze onderzoeksvraag leidt dus niet meer tot een nieuwe 

dataverzameling, maar integreert de voorgaande resultaten op basis van datatriangulatie. Op deze 

manier zullen conclusies worden getrokken en worden er dan aanbevelingen gedaan naar het OFO toe. 

5 Resultaten 

De bespreking van de resultaten worden opgesplitst in een vooronderzoek, een explorerend kwalitatief 

onderzoek en een kwantitatief onderzoek. 
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5.1 Vooronderzoek 

5.1.1 Resultaten 

5.1.1.1 Het dienstenaanbod (ICT-)standaardopleidingen en de virtuele campus 

In dit beschrijvend onderzoek gaan we op basis van interne documentenanalyse na welke klanten het 

Opleidingsinstituut van de Federale Overheid bereikt (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, 

2013a). We willen daarbij een beter beeld krijgen van het dienstenaanbod en de verhouding ervan in 

de totale populatie en de verdelingen volgens leeftijd (opgedeeld in klassen van 10 jaar), 

opleidingsniveaus (van A, universitair, tot D, geen diploma) en overheidsinstelling. Vervolgens 

bekijken we de deelnames aan de standaardopleidingen PC-vaardigheden. In de pagina’s hierop 

volgend kunt u een aantal cijfergegevens vinden op het vlak van standaardopleidingen en de virtuele 

campus. De periode die hierbij besproken wordt, loopt van 01.01.2008 tot 08.11.2013. 

De populatie van de niveaus A is binnen de federale populatie met 24% vertegenwoordigd en 11% 

van hen heeft een opleiding bij het OFO gevolgd. Daarnaast is 20% van de totale ambtenarenpopulatie 

van niveau B. Daarvan volgde 7% een opleiding. Van de personeelsleden van niveau C daarentegen 

heeft slechts 5% een opleiding gevolgd, hoewel ze 39% van de populatie uitmaken. Voor niveau D, 

17% van de populatie,  is dit 2%. Uit deze cijfers blijkt dat heel wat ambtenaren de weg naar het OFO 

nog niet hebben gevonden. Het zijn voornamelijk de ambtenaren van de hogere niveaus die zich 

inschrijven voor een opleiding, hoewel bij deze niveaus ook nog een groot percentage niet deelneemt. 

Voor niveau A en B ligt dit percentage op 13%.  

Het OFO bereikt gemiddeld 27% van de 20-40 jarigen. Daarvan behoort 13% van de cursisten tot 

de leeftijdsgroep 20-30 jaar en 14% tot de groep 30- tot 40-jarigen. De leeftijdspiramide van de 

federale ambtenaren vertoont echter geen normale verdeling. De grootste groep situeert zich binnen de 

20-40 jarigen, terwijl slecht 8%  van de categorie “50-60 jaar en ouder” wordt bereikt.  De deelnames 

van de hogeropgeleiden van niveau B blijven overheen de tijd op hetzelfde peil (20,41% in 2008-2010 

en 20,42% in 2011-2013), voor  niveau A zien we een proportionele stijging (40,95% in 2008-2010 en 

43,23% in 2011-2013). Voor de personeelsleden van niveau C en D zien we een daling over dezelfde 

periode heen ( Niveau C: van 27,77% naar 25,58%, Niveau D: van 8,37% naar 6,98%). 

Pdata (statistieken van het federaal personeel) onderscheidt 58 instellingen bij de Federale 

Overheid, deze worden in Tabel 2 weergegeven (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, 

2013a). 
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Tabel 2 

Instellingen bij de Federale Overheid 

Federale Overheid Personeelsbestand in % 

Wetenschappelijke instellingen (WE) 4% 
Instellingen voor openbaar nut (ION) 5% 
Openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) 17% 
Federale Overheidsdiensten (FOD) en programmatorische 
overheidsdiensten (POD) 

73% 

 

De personeelsaantallen binnen de overheidsinstellingen zijn niet homogeen. Zo zijn de tien 

wetenschappelijke instellingen en de instellingen voor Openbaar Nut kleine instellingen met minder 

dan 200 medewerkers en onderling vrij gediversifieerd. Binnen de groep openbare instellingen van 

sociale zekerheid heeft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening meer medewerkers dan de drie andere 

grotere instellingen samen: Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

(RSZ) en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Ten slotte zijn meer dan 

78% van de werknemers verbonden aan de FOD’s werkzaam bij de FOD Financiën, de FOD Justitie 

en de FOD Binnenlandse Zaken. Het OFO stelt in de periode 2011-2013 een neerwaartse evolutie vast 

voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdiensten. Tegelijkertijd zien ze een stijging van 

deelnames van personeelsleden van de openbare instellingen voor Sociale zekerheid.  

De formele opleidingen PC-vaardigheden kennen in de periode 2008-2013 een sterke achteruitgang 

(van 5457 eenheden of 19,14% in de periode 2008-2010 naar 3133 eenheden of 12,67% in de periode 

2011-2013). Daarnaast registreert het OFO een vergelijkbare daling op de E-campus (van 3363 

eenheden in periode 2008-2010 naar 1637 eenheden in de periode 2011-2013), terwijl de 

gecertificeerde PC-opleidingen in de formule ‘blended learning’ in 2011-2013 goed zijn voor 2.429 

eenheden.  

De ICT-standaardopleidingen worden het meest gevolgd door ambtenaren van niveau C (38,9% in 

2008-2010, tegenover 23,1% niveau A , 19,5% niveau B en 16, 8% niveau D). In de periode 2011-

2013 zien we de volgende verdeling: 22,1% niveau A, 21,5% niveau B, 40,2% niveau C en 13,5% 

niveau D. Bij de ambtenaren van niveau C en B stijgen de deelnames met ongeveer 2%. In groep A 

dalen de deelnames dan weer met 1% en in groep D met 3,3%. Deze dalingen situeren zich in de groep 

jonger dan 30 jaar (-1%) en bij de groep 40-50 jarigen (- 5%). Bij de deelnames aan de standaard ICT-

opleidingen stelt het OFO eveneens een verplaatsing vast naar een hogere leeftijdscategorie, meer 

bepaald de > 50-60 jarigen (+5%) en > 60 jarigen (+1%) (Tabel 3). 
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Tabel 3 

Deelnames ICT-opleidingen per leeftijdscategorie 

2008-2010 <=20 >20-30 >30-40 >40-50 >50-60 >60 Algemeen 
totaal  

ICT 0% 12% 28% 34% 23% 2% 100% 

        

2011-2013 <=20 >20-30 >30-40 >40-50 >50-60 >60  Algemeen 
totaal  

ICT 0% 11% 28% 29% 28% 3% 100%  

 

Sinds 2009 evalueert het OFO de tevredenheid van de opleidingen. Bij de algemene tevredenheid in 

tijd schommelt de mediaan voor ICT-opleidingen tussen 8 en 10 op 10.  

5.1.1.2 Het huidige aanbod ICT-opleidingen 

Het standaardaanbod van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) is in tien domeinen 

onderverdeeld. Hier zal enkel dieper op het domein Computer worden ingegaan, namelijk het office-

pakket en andere kantoorsoftware. Het aanbod omtrent PC-vaardigheden is terug te vinden in de 

catalogus en op de website van het OFO. Daarnaast communiceert het OFO nog met andere bronnen 

naar de buitenwereld: Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze bronnen werden geraadpleegd, maar 

binnen deze sociale media kwam de promotie omtrent het huidige aanbod van de ICT-opleidingen niet 

aan bod.  

De Federale Overheid heeft als doelstelling een personeelsbeleid te voeren dat is aangepast aan 

haar evolutie. Een van de middelen om dit te bereiken is het competentiemanagement, dat toelaat 

duidelijk te preciseren welke competenties nodig zijn om de verschillende functies binnen de Federale 

Overheid uit te voeren, alsook de manier waarop deze competenties kunnen toegepast en ontwikkeld 

worden door de medewerkers. Aan de hand van een competentiemodel wordt vastgelegd in welke 

competenties de opleidingen kunnen voorzien. Het competentiemodel van de Federale Overheid 

bestaat uit generieke competenties en uit technische competenties. De opleidingen inzake PC-

vaardigheden zorgen voor de ontwikkeling van de technische competenties. De ‘technische 

competenties’ groeperen de kennis en de know-how die enerzijds bestaan uit de technische kennis en 

expertise, en anderzijds uit de kunst om kennis en leerprocessen in een gegeven situatie aan te wenden. 

5.1.1.2.1 Aanbod ICT-opleidingen 

Het huidige aanbod PC-vaardigheden van het OFO omvat een selectie van een 30-tal te volgen 

opleidingen (zie Tabel 4). Hierbinnen wordt een opdeling gemaakt tussen informaticaopleidingen voor 

gebruikers en informaticaopleidingen voor professionals. Men kan de ICT-opleidingen volgen vanuit 

alle niveaus (A, B, C en D). Wat het MS-Office pakket betreft, biedt het OFO momenteel zowel versie 

2007 als versie 2010 aan.  
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Tabel 4 

Huidige aanbod ICT-opleidingen 

Informaticaopleidingen voor gebruikers Kennismaking PC 
 Word basis 2010 in klas / blended learning 
 Word basis 2007 in blended learning 
 Migratie Word basis 2010 in blended learning 
 Lange documenten in Word 2010 
 Afdruk samenvoegen in Word 2010 
 Excel basis 2010 in klas / blended learning 
 Excel basis 2007 in blended learning 
 Migratie Excel basis 2010 in blended learning 
 Grafieken in Excel 2010 
 Database in Excel 2010 
 Formules en functies in Excel 2010 
 Acces basis 2010 in klas 
 Vervolmaking in Acces 2010 
 PowerPoint basis 2010 in klas / blended learning 
 PowerPoint basis 2007 in blended learning 
 Migratie PowerPoint basis 2010 in blended learning 
 Gevorderde technieken in PowerPoint 2010 
 Outlook basis 2010 in klas / blended learning 
 Outlook basis 2007 in blended learning 
 Migratie Outlook basis 2010 in blended learning 
 Gevorderde technieken in Outlook 2010 
Informaticaopleidingen voor professionals Creëren van een website in Dreamweaver 
 Leren programmeren in VBA 
 Programmeren in VBA Excel 
 Programmeren in VBA Acces 

5.1.1.2.2 Voorstelling ICT-opleidingen 

De opleidingen worden momenteel aan de hand van opleidingsfiches voorgesteld in de catalogus en op 

de website. Elke opleiding krijgt zijn eigen specifieke code. In de zijbalk kan men ook steeds de 

contactpersoon, een link naar het inschrijvingsformulier en een link naar gerelateerde opleidingen voor 

dit domein terugvinden. Door middel van een aankliksysteem kan men zeer gemakkelijk navigeren 

doorheen de catalogus.  Dit verduidelijken we hieronder aan de hand van enkele screenshots (Figuur 4, 

Figuur 5, Figuur 6).  

 

 

Figuur 4. Overzicht standaardopleidingen. 
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Figuur 5. Overzicht inhoudstabel PC-vaardigheden. 

 

 

Figuur 6. Overzicht opleiding Grafieken in Excel 2010. 

 

Daarnaast worden , zoals reeds hierboven zichtbaar in de opleidingsfiche, de volgende onderdelen per 

opleiding weergegeven:  

 “Doelgroep” 

Hierbij wordt omschreven op welke doelgroep de opleiding zicht richt. Voor de opleiding 

‘kennismaking PC’ is dit bijvoorbeeld: alle federale ambtenaren die geen elementaire basiskennis 

hebben van het gebruik van een computer voorzien van Windows 7 en Office 2010. 

 “Vereiste voorkennis” 

Binnen dit onderdeel wordt aangegeven of er enige voorkennis vereist is om te kunnen starten met de 

opleiding. Dit verschilt van opleiding tot opleiding. Wanneer je de vereiste voorkennis niet hebt om de 
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basisopleidingen te volgen, kan je je inschrijven voor de opleidingen ‘Kennismaking PC’. Om de 

groepen zo homogeen mogelijk te maken, wordt de keuze geboden tussen basisopleidingen ‘zonder 

voorkennis’, voor de echte beginner die nog nooit met het programma gewerkt heeft, en opleidingen 

‘met voorkennis’, voor de gebruiker die al een beetje met het programma gewerkt heeft. 

Voor de opleiding ‘kennismaking PC’ is er bijvoorbeeld geen enkele voorkennis vereist. Terwijl voor 

de opleiding ‘Acces 2010 basis’ verwacht wordt dat de deelnemer voldoet aan de volgende vereisten 

inzake voorkennis: in staat zijn om te werken met het toetsenbord, de muis, scroll-menu’s, 

werkbalken, vensters, bestanden en mappen en de kwalificatie bereikt hebben via het online 

zelfevaluatiesysteem van deze opleiding of de opleiding ‘Kennismaking PC’ gevolgd hebben. 

 “De voordelen van de opleiding voor uw organisatie” 

Wat brengt deze opleiding van meerwaarde met zich mee voor de organisatie waar men tewerkgesteld 

is. De opleiding ‘Acces 2010 basis’ biedt de volgende meerwaarde voor de organisatie: De ambtenaar 

zal op een actieve manier kunnen bijdragen tot het uitwerken van een database of tot de wijziging van 

objecten in een bestaande database. 

 “Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek” 

Onder deze kop wordt steeds aangegeven welke verworven kennis en vaardigheden kunnen 

getransfereerd worden naar de werkplek. Voor de opleiding ‘Excel 2010 basis’ is dit bijvoorbeeld het 

volgende: met Excel-rekenbladen te werken, de lay-out van rekenbladen aantrekkelijker te maken en 

berekeningen snel laten uitvoeren. 

 “Op het einde van de opleiding bent u in staat om” 

Wat kan men allemaal na het volgen van de opleiding? Per opleiding volgt er een opsomming van de 

vaardigheden die er in de opleiding aangeleerd zullen worden. Voor de opleiding ‘Outlook 2010 

gevorderd’ geeft dit volgende opsomming:  

o diverse weergaven te tonen 

o veldnamen toe te voegen of te verbergen 

o berichten te klasseren 

o een distributielijst te creëren 

o categorieën toe te voegen of te verwijderen 

o filters te gebruiken 

o eenvoudige en geavanceerde zoekacties toe te passen 

o archivering, synchronisering en back-up te vergelijken. 

 “Methodologie” 

Onder methodologie kunnen de potentiële deelnemers meer informatie terugvinden over de aanpak 

van de opleiding. Er wordt algemeen uit de doeken gedaan op welke manier de lessen vorm krijgen. 

Bij de opleiding ‘Word 2010 basis’ staat dit als volgt omschreven: Om uw leerproces te ondersteunen, 

stellen we u volgende methode voor: praktische oefeningen. 

 “Praktische schikkingen” 
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Ten slotte wordt er in de opleidingsfiche ook aandacht besteed aan enkele praktische zaken. Onder 

meer de duur van de opleiding en de data worden weergegeven. Voor de opleiding ‘Word 2010 basis’ 

wordt volgende informatie meegegeven:  

o Duur: 4 halve dagen. 

o Data: Meerdere opleidingssessies worden georganiseerd tussen september 2013 en 

augustus 2014. 

5.1.1.2.3 Promotie ICT-opleidingen 

Deelnemen aan deze opleidingen wordt in de catalogus gepromoot aan de hand van een luik: 

“Waarom deelnemen aan een opleiding?” De redenen die in dit luik aangehaald worden zijn de 

volgende:  

 U wil op een correcte manier een computermuis leren gebruiken om zo gemakkelijk om te 

kunnen gaan met vensters en bestanden binnen Windows.  

 U bent reeds vertrouwd met Windows maar u moet voor het werk nog grondiger leren werken 

met softwarepakketten zoals Word, Excel, Access en andere.  

 U wil uw PowerPoint presentaties nog aantrekkelijker maken of u wil vlugger informatie leren 

vinden op het internet.  

 U bent een meer gevorderde gebruiker en moet voor het werk een eenvoudige website kunnen 

ontwerpen of u wil leren programmeren.  

 Of u nu beginner of gevorderd bent, in een modern computerlokaal en onder begeleiding van 

ervaren opleiders kunt u bij ons terecht voor een opleiding informatica op uw kennisniveau.  

 U kan ook op uw eigen tempo de opleidingen informatica onder de knie krijgen via blended 

learning. 

5.1.1.2.4 Leervormen 

De basisopleidingen kan men zowel in de klas als via blended learning volgen. De gevorderde 

modules daarentegen kan men enkel in de klas volgen. Figuur 7 toont visueel de opdeling tussen de 

opleidingen te volgen in de klascontext en de opleidingen die men kan volgen via blended learning.  
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Figuur 7. Opdeling ICT-opleidingen in klas en in blended learning. 

5.1.2 Conclusie 

In de analyse van het dienstenaanbod van de ICT-opleidingen zien we hier een dalende evolutie over 

de jaren heen. De formele opleidingen PC-vaardigheden kennen in de periode 2008-2013 een sterke 

achteruitgang (van 19,14% in de periode 2008-2010 naar 12,67% in de periode 2011-2013). Een 

vergelijkbare daling wordt ook op de E-campus geregistreerd. Deze daling kan gesitueerd worden bij  

de ambtenaren van niveau A, meer bepaald in de groep jonger dan 30 jaar. 

Wanneer we het huidige aanbod van de ICT-opleidingen grondig onder de loep nemen zien we dat de 

focus voornamelijk ligt op  het MS-Office pakket. Klanten kunnen kiezen tussen de versie van 2007 

en 2010. De basisopleidingen kunnen zowel in de klas als via blended learning gevolgd worden, 

terwijl de gevorderde cursussen enkel beschikbaar zijn in de klascontext. 

Het aanbod wordt beschikbaar gesteld via een catalogus en men kan een overzicht van de te volgen 

opleidingen ook terugvinden op de website van het OFO. Aan de hand van een opleidingsfiche per 

opleiding komt men meer te weten over de doelgroep, de vereiste voorkennis, de inhoud , transfer naar 

de werkplek, methodologie en praktische schikkingen. Uit de analyse van het aanbod en de promotie 

hiervan kunnen we concluderen dat het huidige aanbod, met duidelijke doelstellingen, productgericht 

wordt voorgesteld. De methodologie komt in dit plaatje heel beknopt aan bod. Op het vlak van hoe de 

opleidingen vorm krijgen blijft de potentiële klant op zijn honger zitten. Theoretisch gezien wordt 

voorgesteld wat er geleerd zal worden, maar hoe dit praktisch gezien in zijn werk zal gaan blijft op de 

achtergrond.  
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5.2 Explorerend kwalitatief onderzoek 

5.2.1 Resultaten 

Hieronder worden de resultaten van het explorerend kwalitatief onderzoek weergegeven in tabelvorm 

per thema. Volgende thema’s zullen hierbij aan bod komen: de verspreiding van het ICT-aanbod, 

suggesties tot het vernieuwen van het huidige ICT-aanbod, de manier waarop werknemers het liefst 

leren, plus- en minpunten van klassieke opleidingen, plus- en minpunten van e-learning en over welke 

onderwerpen men nog wil over bijleren. Daarnaast worden ook kort andere bevindingen uit de 

interviews besproken.  

In onderstaande tabel (Tabel 5) vindt u een overzicht terug van alle respondenten die deelnamen 

aan de explorerende interviews. De respondenten krijgen een persoonlijke code als volgt: 

 Een volgnummer van het interview (van 1 tot 16); 

 Het niveau van hun job (A of B); 

 De FOD of een andere overheidsdienst waarop ze werken; 

 De moedertaal (Frans of Nederlands); 

 Het al dan niet volgen van een ICT-opleiding bij het OFO of hun FOD (* staat voor een ICT-

opleiding gevolgd te hebben); 

 Wanneer het niet om werknemers gaat, wordt weergegeven of het om opleiders of het 

management van het OFO gaat. 

 Daarnaast wordt er in de Tabel 5 ook weergegeven wat het hoogst behaalde diploma is van de 

respondenten. 
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Tabel 5 

Respondenten met persoonlijke code 

Interview Code 

Duo-interview solution manager ICT en projectleider ICT (NL) 1 MAN 

Interview opleider ICT (NL) 2 OPL NL 

Interview opleider ICT (NL) 3 OPL NL 

Interview opleider ICT (FR) 4 OPL FR 

FOD Financiën (FR), niveau B, graduaat communicatie 5 B FIN FR * 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FR), niveau A, 

master politieke en sociale wetenschappen 

6 A VGH FR 

FOD Financiën (FR), niveau B, graduaat boekhouden 7 B FIN FR 

FOD van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse   Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

(FR), niveau A, master communicatiewetenschappen 

8 A BZ FR * 

FOD Sociale  Zekerheid (FR), niveau A, master rechten 9 A SZ FR 

FOD Sociale  Zekerheid (FR), niveau A, master rechten 10 A SZ FR * 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FR), niveau A, 

master biomedische wetenschappen 

11 A VGH FR * 

Wetenschappelijke instelling, Koninklijke bibliotheek van België (NL), niveau A, master 

geschiedenis 

12 A KB NL 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (NL), niveau B, 

bachelor netwerkeconomie 

13 B VGH NL 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (NL), niveau A, master 

communicatiewetenschappen 

14 A ECO NL * 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (NL), niveau A, marketing 15 A W NL 

FOD Financiën (NL), niveau A, master toegepaste economische wetenschappen 16 A FIN NL * 
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5.2.1.1 Informatieverspreiding rond het huidige ICT-aanbod van het OFO 

In Tabel 6 vindt u een overzicht van de meningen omtrent de huidige informatieverspreiding en 

suggesties om deze te verbeteren. 

 

Tabel 6 

Verspreiding ICT-aanbod en suggesties om dit te verbeteren 

1 MAN De ICT-opleidingen werden vroeger in een catalogus op papier meegegeven, nu staat de catalogus 

digitaal op FEDWEB. De verschillende administraties hebben ook intranet waar de catalogus op 

geplaatst kan worden. Sommige FOD’s halen enkel de relevante opleidingen uit de catalogus en 

geven die dan door aan hun werknemers.  

Soms vinden mensen hun weg naar de ICT-opleidingen door mond-aan-mond reclame van 

collega’s of omdat hun overste hen dit aanraadt. 

 

4 OPL FR De inhoud van de catalogus zou anders voorgesteld moeten worden. Door middel van beelden 

duidelijk maken wat een cursist aan het einde van de rit zal kunnen. Dit is beter dan de gewone 

beschrijving die ze nu te zien krijgen. 

 

5 B FIN FR* 

7 B FIN FR 

Bij de verspreiding van het aanbod zou moeten duidelijk gemaakt worden dat je door het volgen van 

een cursus echt tijdwinst kunt boeken tijdens het uitvoeren van je werk. 

 

6 A VGH FR 

7 B FIN FR 

9 A SZ FR 

13 B VGH NL 

16 A FIN NL* 

Wanneer een nieuwe opleiding gelanceerd wordt, zou het handig zijn als er een mail komt hierover 

of als dit onder een rubriek ‘nieuw’ wordt geplaatst op het intranet. 

Daarnaast zou het verspreiden van een nieuwsbrief over het aanbod van het OFO, het aanbod 

transparanter kunnen maken. 

 

5 B FIN FR* 

7 B FIN FR 

9 A SZ FR 

10 A SZ FR* 

11 A VGH FR* 

Het ICT-aanbod van het OFO staat op het intranet van de FOD’s, maar vaak staat daar zoveel 

informatie op dat het niet overzichtelijk is. Een geavanceerde zoekfunctie zou een oplossing kunnen 

bieden, maar er wordt voorgesteld om het ICT-aanbod van het OFO ook via andere kanalen te 

communiceren zoals via een nieuwsbrief of een tussentijdse herinnering. 

 

6 A VGH FR 

11 A VGH FR 

12 A KB NL 

16 A FIN NL 

Het ICT-aanbod van het OFO kan worden teruggevonden via FEDWEB of de website van het OFO. 

Je moet eigenlijk zelf initiatief nemen als je meer wil weten en wil leren via het OFO.  

 

De informatieverspreiding verloopt voornamelijk via drie kanalen. Ten eerste kan het 

opleidingsaanbod van het OFO op het intranet van de FOD’s bekeken worden. De meeste 

respondenten vermelden het aanbod een keer bij aanvang van hun tewerkstelling te bekijken en weten 

dat er een jaarlijkse catalogus verschijnt. Ze gaan niet spontaan tussendoor opnieuw deze catalogus 

consulteren. Daarom geven een aantal respondenten als suggestie dat het OFO hun opleidingen meer 

in de publiciteit mag brengen aan de hand van bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Daarnaast wordt 

aangegeven dat het intranet vaak onoverzichtelijk is waardoor het aanbod niet vaak geconsulteerd 

wordt. Ten tweede kan het aanbod ook via FEDWEB worden geraadpleegd via een online catalogus. 

Ook hier wordt aangegeven dat het aanbod niet zo transparant wordt weergegeven en dat dit zeker kan 
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verbeterd worden door middel van meer publiciteit omtrent de opleidingen. Ten derde wordt het 

aanbod ook verspreid door mond-aan-mond reclame. Dit lijkt op het eerste zicht wel de minst 

gebruikte vorm van verspreiding. Het al dan niet ICT-minded zijn van de leidinggevende en het 

middenmanagement van de FOD’s kan hierbij als mogelijke stimulans of belemmering werken.  

 Naast de drie grote kanalen waarlangs de communicatie rond het aanbod van het OFO verloopt, 

zijn er nog een aantal suggesties van de respondenten rond het beter communiceren hieromtrent. Zo 

denken een aantal respondenten dat de inhoudelijke weergave van de opleidingen beter kan worden 

voorgesteld door het anders voor te stellen en door voornamelijk de tijdswinst te benadrukken die je 

kan boeken door het volgen van een ICT-opleiding. 

Het management is er echter niet van overtuigd dat de communicatie van het OFO naar de andere 

FOD’s momenteel optimaal gebeurt. Het gebruik van een catalogus is op dit vlak niet actief en 

dynamisch genoeg. Het gebruik van netwerkdagen rond ICT zou hiervoor een mogelijke uitkomst 

kunnen bieden . 

5.2.1.2 Suggesties tot het vernieuwen van het huidige ICT-aanbod 

In Tabel 7 wordt een opsomming gegeven van de voornaamste reacties tot het vernieuwen van het 

huidige ICT-aanbod van zowel opleiders, management als jonge werknemers. 

 

Tabel 7 

Mogelijkheden om het huidige ICT-aanbod te verbeteren 

1 MAN 

4 OPL FR 

Een denkpiste van het management is een opleiding tot ICT-professional. Deze professional is dan 

een aanspreekpunt op zijn afdeling omtrent ICT. Anderzijds denken ze aan opleidingen rond 

verschillende tools die een grote meerwaarde kunnen bieden voor werknemers, zoals werken met 

boordtabellen, tools voor projectmanagement en andere informaticatools. Werknemers van de 

Federale Overheid die ‘expert’ zijn in een bepaald item die binnen de organisatie hun kennis willen 

delen met andere werknemers. Het OFO zou niet meer de expert zijn, maar de mensen met en 

zonder kennis bij elkaar brengen. 

 

3 OPL NL 

6 A VGH FR 

11 A VGH FR* 

Het zou goed zijn om het aanbod aan te vullen met het delen van documenten en om op deze 

manier de communicatie met cursisten vlotter te laten verlopen. Op deze manier kan worden 

samengewerkt via de PC, dit kan onder meer door SharePoint. Door de verspreiding, kunnen 

nadien heel gerichte vragen aan elkaar worden gesteld. 

 

4 OPL FR 

6 A VGH FR 

8 A BZ FR* 

 

Het aanbod zou kunnen aangevuld worden met good practices, hiermee zou het efficiënt leren 

werken met programma’s benadrukt kunnen worden. Iedereen gebruikt Word, maar niet altijd even 

efficiënt. Denk vb. aan enter enter om naar de volgende pagina te gaan. Het lukt wel, maar ze 

gebruiken Word niet optimaal. Het is misschien niet nodig om daar een cursus voor de maken, 

misschien m.b.v. een video, een media waar ze de info kunnen terugvinden, dat is nog te zien. Door 

het werken met instructiefilmpjes kunnen problemen bij werknemers snel worden opgelost. 

 

1 MAN 

4 OPL FR 

7 B FIN FR 

Suggesties kunnen doen in een soort ideebox en je eigen vragen al op voorhand kunnen stellen 

vooraleer je deelneemt aan een opleiding. Zodat een opleiding kan inspelen op concrete vragen of 

problemen. Dit kan onder meer worden georganiseerd in een soort workshop waar gericht vragen 
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13 B VGH NL gesteld kunnen worden. 

 

5 B FIN FR* 

7 B FIN FR 

10 A SZ FR* 

11 A VGH FR* 

13 B VGH NL 

14 A ECO NL* 

15 A W NL 

Er zijn ook een aantal respondenten die aangeven dat de niveaubepaling tussen basis en 

gevorderde cursussen op een betere manier zou moeten gebeuren. Op deze manier is er minder 

tijdsverlies tijdens een cursus omdat iemand niet in de juiste cursus zit.  

 

 

 

 

8 A BZ FR* 

15 A W NL 

Het OFO zou ook cursussen kunnen aanbieden waar je foto’s en filmpjes leert maken en bewerken.   

 

8 A BZ FR* 

9 A SZ FR 

Voor het slagen van een cursus krijg je momenteel geen attest, toch niet als de opleiding niet 

gecertificeerd is. Een attest krijgen zou een verbetering zijn voor de opleidingen. 

 

10 A SZ FR* 

12 A KB NL 

Het aanbod van het OFO mag een stuk ambitieuzer zijn en inhoudelijk dieper gaan dan het nu is. 

 

11 A VGH FR* Een ‘tips & tricks’ rubriek waarin tips tussen ambtenaren worden uitgewisseld zou ervoor zorgen dat 

je heel snel kunt leren en snel je problemen kunt oplossen. Het OFO zou de kwaliteit van deze 

rubriek dan moeten bewaken. 

 

14 A ECO NL* Een cursus zou moeten gevolgd kunnen worden online waarbij een chatmodule is voorzien zodat je 

toch nog vragen kunt stellen aan een coach of opleider. 

 

12 A KB NL 

14 A ECO NL* 

Naast de opleidingen die er nu zijn, zou er meer aandacht moeten zijn voor opleidingen inzake 

sociale media en mobiele apps. 

 

11 A VGH FR* 

13 B VGH NL 

14 A ECO NL* 

15 A W NL 

Er zou iets moet gedaan worden aan de lange wachtlijsten. Je weet vaak niet wanneer je aan de 

cursus zal kunnen deelnemen. Het zelf kunnen kiezen van opleidingsdata zou hierbij een groot 

voordeel zijn. 

 

Er komen duidelijk een aantal suggesties naar voren die inspelen op drie thema’s binnen het 

vernieuwen van het ICT-aanbod namelijk suggesties voor het verbeteren van de leervormen, de inhoud 

en de praktische omstandigheden.  

 Er worden voornamelijk suggesties gedaan om de leervormen te veranderen. Zo spreekt het 

management en één van de opleiders over het aanstellen van experten op de werkvloer waardoor 

sneller geleerd kan worden van hen. Daarnaast is er ook een voorstel om de opleidingen aan te vullen 

met ‘good practices’, waar werknemers snel informatie kunnen terugvinden en via instructiefilmpjes 

bijvoorbeeld problemen kunnen oplossen. Een ander voorstel is om te werken in workshops waar op 

concrete vragen van werknemers kan worden ingespeeld. Vervolgens is er ook een idee om een soort 

‘tips & tricks’ rubriek op te stellen waar werknemers tips uitwisselen met elkaar. Tenslotte kan de e-

learning worden uitgebreid met een chatmodule waar vragen gesteld kunnen worden. Het komt er 

eigenlijk op neer om wat af te stappen van de klassieke opleidingen en om snel informatie ter 

beschikking te stellen, hierbij zou het OFO vooral aangesteld worden als kwaliteitsbewaker van deze 

informatie. 
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 Een tweede aspect waarover suggesties worden gedaan is omtrent de inhoud van de ICT-

opleidingen. Er worden voorstellen gedaan om meer projectmanagementtools ter beschikking te 

stellen alsook opleidingen te geven in sociale media en mobiele apps. Daarnaast wordt er ook belang 

gehecht aan het delen van documenten via onder andere Sharepoint. Hierbij moet duidelijk worden 

gesteld dat dit gaat om aanvullende opleidingen. Werknemers geven nog steeds aan veel met Office te 

werken en hier graag in verder te willen evolueren. 

 Vervolgens worden nog suggesties gegeven rond de praktische omstandigheden waarin de huidige 

ICT-opleidingen worden ingericht. Heel wat respondenten geven aan dat de niveaubepaling verbeterd 

zou moeten worden. Het is niet duidelijk wanneer je de basiscursus moet volgen of de gevorderde 

cursus. Het inrichten van goede intake-testen zou hier een verbetering kunnen zijn. Jonge werknemers 

willen vooral geen tijd verliezen bij het volgen van opleidingen. Daarnaast geven een aantal 

respondenten aan dat er wat moet gedaan worden aan de wachtlijsten: het is vaak niet duidelijk 

wanneer een opleiding kan gevolgd worden. Vervolgens wordt ook aangegeven dat de opleidingen 

ook inhoudelijk wat verder mogen gaan, dit hangt samen met de betere niveaubepaling die er zou 

moeten komen. Ten slotte is er de suggestie om attesten uit te reiken bij gevolgde opleidingen, ook al 

zijn die niet gecertificeerd.  

5.2.1.2.1 Hoe komt de vernieuwing van het aanbod tot stand? 

Het programma van de ICT-opleidingen door het OFO komt tot stand via onderling overleg tussen het 

management en de opleiders. Hiervoor maken ze gebruik van de volgende bronnen: 

 Op elke FOD is er een opleidingscoördinator. Deze opleidingscoördinatoren worden vier maal 

per jaar uitgenodigd door het OFO. Op die manier krijgt het OFO feedback over de 

aangeboden opleidingen. 

 Anderzijds stemt het OFO zijn aanbod ook af op de opleidingsplannen van deze 

opleidingscoördinatoren.  

 De opleiders houden rekening met de vragen van de deelnemers van de ICT-opleidingen bij 

het aanpassen van een cursus of het vormgeven van een nieuwe cursus. 

 

Het aanbod verandert niet jaarlijks, maar het management evalueert wel jaarlijks de ICT-opleidingen. 

Globaal gezien blijft het aanbod bestaan, maar wordt elke opleiding onderworpen aan een aantal 

criteria om te beslissen of deze opleiding behouden blijft of wordt afgevoerd. Hierbij wordt gekeken 

naar de tevredenheid van de cursisten en of het veel mensen lokt. Opleidingen waar geen vraag meer 

naar is of verschillende keren een negatieve evaluatie kregen, worden geschrapt. Naar de toekomst toe 

is het wel de bedoeling om te investeren in het sneller aanpassen van het aanbod aan de noden van de 

klanten.  

Elke opleiding wordt na afloop geëvalueerd door de deelnemers. Hiernaast komt zoals reeds 

hierboven aangegeven een netwerk van opleidingsverantwoordelijken vier keer per jaar op uitnodiging 
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naar het OFO. Deze bijeenkomsten leveren heel wat nuttige feedback op. In combinatie met de 

evaluatie van de deelnemers levert dit een goed beeld op over hoe het aanbod kan aangepast worden 

om het nog aantrekkelijker voor te stellen.  

5.2.1.3 Voorkeur van leren bij de jonge werknemers 

Jonge medewerkers blijken een voorkeur te hebben voor zelfregulerende leerstrategieën die ze 

voornamelijk in het hoger onderwijs ontwikkeld hebben. Uit de interviews blijkt dat de respondenten 

op de werkvloer deze zelfregulerende vaardigheden verder zetten. Wanneer jonge werknemers in het 

uitvoeren van hun taken iets niet weten dan zullen ze dit in de eerste plaats zelf uitzoeken door gebruik 

te maken van internet of in mindere mate door gebruik te maken van handleidingen of helpfuncties. 

Daarnaast vragen ze hulp aan een directe collega, die eventueel expert is, waardoor ze snel weer 

verder kunnen werken. Jonge werknemers zijn met andere woorden gericht op een snel en to the point-

antwoord op hun vragen en problemen. Jonge werknemers geven ook aan dat ze kortere 

opleidingsdagen zouden verkiezen indien ze een opleiding in overweging nemen. Het gaat om 

maximaal een halve opleidingsdag per week. 

 In Tabel 8 vindt u een overzicht van de voorkeuren van leren bij de jonge werknemers die werden 

bevraagd. 
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Tabel 8 

Voorkeur van leren 

6 A VGH FR 

11 A VGH FR* 

Men leert graag al doende en op een hoog tempo. Indien er een probleem optreedt kan in 

handleidingen worden gezocht of via helpfuncties.  

 

5 B FIN FR* 

9 A SZ FR 

10 A SZ FR* 

11 A VGH FR* 

 

Uitleg vragen aan directe collega’s. 

5 B FIN FR* 

6 A VGH FR 

7 B FIN FR 

10 A SZ FR* 

12 A KB NL 

13 B VGH NL 

14 A ECO NL* 

15 A W NL 

16 A FIN NL* 

Zelf opzoeken door het gebruik van internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 B VGH NL Leren in netwerken door in interactie te gaan met experten. 

 

2 OPL NL 

3 OPL NL 

6 A VGH FR 

7 B FIN FR 

10 A SZ FR* 

13 B VGH NL 

14 A ECO NL* 

16 A FIN NL* 

Veel respondenten verkiezen korte opleidingen van halve dagen, zodat ze hier niet te veel tijd aan 

verliezen. Tijdwinst is voor hen een zeer belangrijke factor. 
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5.2.1.4 Klassieke opleidingen 

In onderstaande Tabel (Tabel 9) worden de aangereikte plus- en minpunten door opleiders en 

respondenten aangegeven rond de klassieke opleidingen.  

 

Tabel 9 

Plus- en minpunten van de klassieke opleidingen 

Pluspunten 

2 OPL NL 

3 OPL NL 

Klassieke opleidingen zijn volgens hen beter omdat er meer uitgebreid geoefend kan worden zodat 

ook de context duidelijk wordt waarin de ICT gebruikt kan en moet worden. 

Minpunten 

5 B FIN FR* Het programma ligt op voorhand vast waardoor het tempo soms te traag is. Het mist vaak de 

werkcontext. 

 

6 A VGH FR 

7 B FIN FR 

11 A VGH FR* 

13 B VGH NL 

Een te traag tempo en bijgevolg tijdsverlies. 

 

 

 

 

11 A VGH FR* 

13 B VGH NL 

Het niveauverschil is storend tijdens de klassieke opleidingen. 

 

Wat meteen opvalt is dat enkel de opleiders positieve punten van de klassieke opleidingen aanhalen, 

terwijl de jonge werknemers enkel negatieve punten naar voor schuiven. De opleiders zijn 

voornamelijk voorstanders van de klassieke opleidingen omdat er uitgebreider kan geoefend worden 

en er meer kans is om iets te herhalen. Jonge werknemers daarentegen leggen voornamelijk de 

klemtoon op het snel leren en het trage tempo bij de klassieke opleiding schrikt hen af. Ze vrezen voor 

tijdsverlies en zijn hierdoor minder geneigd om deel te nemen. Daarnaast is het te grote niveauverschil 

tussen de deelnemers een struikelblok om deel te nemen aan de opleiding opnieuw uit angst om tijd te 

verliezen. 

5.2.1.5 E-learning 

Er worden ook bij e-learning een aantal positieve en negatieve punten aangegeven. De positieve 

punten van e-learning zijn dat je op eigen tempo het lessenpakket kan doorlopen en je niet afhankelijk 

bent van het tempo van de andere deelnemers. Hierbij is het opvallend dat de opleiders geen positieve 

punten ondervinden van deze e-learning. Daarnaast worden ook een aantal negatieve punten 

aangegeven van de huidige e-learning. De opleiders geven aan dat het sterk theoretisch gericht is met 

korte oefeningen en weinig herhalingsmogelijkheden. Een aantal jonge werknemers vindt het jammer 

dat er geen herhalingsoefeningen zijn en dat er geen syllabus beschikbaar is bij de e-learning. Ze 

vinden het  ook een gemiste kans dat je geen vragen kunt stellen aan een begeleider. Daarnaast is er 

voor het volbrengen van de e-learning veel discipline nodig en soms is het moeilijk om in combinatie 
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met het werk dit te voltooien. E-learning binnen een open space-werkomgeving volgen verloopt niet 

vlot, omdat men niet rustig kan werken. 

 In Tabel 10 vindt u een overzicht van de plus- en minpunten van de huidige e-learning. 

 

Tabel 10 

Plus- en minpunten van e-learning 

Pluspunten 

5 B FIN FR* 

6 A VGH FR 

9 A SZ FR 

12 A KB NL 

Je kan op je eigen ritme het lesprogramma doorlopen, er zijn heel veel oefeningen en je kan zelf 

kiezen aan welke thema’s je meer tijd wil aan besteden. 

Minpunten 

2 OPL NL 

4 OPL FR 

E-learning is nogal sterk theoretisch, waardoor het vaak moeilijk te doorlopen is. Het bestaat uit 

nogal korte oefeningen die elkaar snel opvolgen waardoor de deelnemers sneller vergeten wat ze 

geleerd hebben. Daarnaast biedt de e-learning geen kans tot herhalingsoefeningen. 

 

3 OPL NL De e-learning pakketten worden zo aangekocht en daar kan niets aan veranderd worden. Dit is 

ergens een gemiste kans, want bij deze vorm van opleidingen zijn wij niets meer dan een coach. 

 

9 A SZ FR De e-learning biedt geen syllabus en geen herhalingsoefeningen. 

16 A FIN NL Er is geen begeleiding bij e-learning waardoor je geen concrete vragen kunt stellen aan een 

lesgever. 

5.2.1.6 Waar willen jonge werknemers nog over bijleren? 

In een laatste onderdeel van dit explorerend kwalitatief onderzoek wordt nagegaan waarin jonge 

werknemers dan voornamelijk willen bijleren. Opvallend genoeg blijkt dit grotendeels toch te gaan om 

bijleren in Office en programma’s waar het OFO opleidingen over geeft. We kunnen dus stellen dat de 

opleidingen inhoudelijk wel juist worden ingevuld. 

 In Tabel 11 wordt een overzicht gegeven van programma’s waarin jonge werknemers willen 

bijleren. 

 

Tabel 11 

Op welke gebieden willen jonge werknemers nog bijleren? 

5 B FIN FR Gevorderde functies Excel: om sneller te kunnen werken; 

Acces: op een efficiënte manier leren informatie opzoeken. 

6 A VGH FR Basisvorming Excel en vooral efficiënt leren werken met Office. 

7 B FIN FR Word en Excel. 

9 A SZ FR Word: nieuwigheden van de nieuwe versie. 

10 A SZ FR Outlook, PPT, Acces. 

15 A W NL 

8 A BZ FR 

Foto’s leren bewerken. 

 

15 A W NL Outlook . 
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5.2.1.7 Andere bevindingen 

Naast de bovenstaande bevindingen uit de interviews zijn er nog een aantal andere bevindingen 

waarop de klemtoon minder kwam te liggen. Hieronder worden deze kort besproken, aangezien deze 

terugkoppeling naar het OFO ook interessant is. Deze informatie valt echter buiten de scope voor het 

opstellen van de vragenlijst.  

 De jonge geïnterviewde medewerkers gaven aan dat hun ICT-vaardigheden pas in het hoger 

onderwijs echt ontwikkeld werden, de vaardigheden die ze tijdens het secundair onderwijs hadden 

geleerd zijn eerder basisvaardigheden. Daarbij werd er gemerkt dat jonge medewerkers van niveau B  

vaak meer geconfronteerd werden met ICT tijdens hun opleiding, waardoor ze zichzelf ook vaardig 

genoeg vinden op het vlak van ICT. Hogeropgeleiden die in een wetenschappelijke richting terecht 

kwamen, kregen niet altijd heel veel ICT tijdens de opleiding, maar waren op zichzelf aangestuurd om 

hier verder in door te groeien. Tijdens de interviews kwam naar voren dat masters in rechten heel 

weinig in contact komen met ICT en dit tijdens de opleiding ook niet nodig hebben, zij ondervinden 

dat ze niet vaardig genoeg zijn op het vlak van ICT. 

 Daarnaast geven heel wat jonge medewerkers aan dat hun ICT-vaardigheden voldoende zijn om 

hun job goed te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt er wel vermeld dat collega’s op de werkvloer het 

ICT-gebruik kunnen stimuleren door elkaar te helpen en verder op weg te zetten of ook kunnen 

afremmen door niet open te staan voor ICT-gebruik. 

 Ten slotte werden er in de interviews ook verschillen tussen jonge en oude werknemers aangegeven 

op het vlak van evolueren in ICT-gebruik. Hierbij komt er vooral naar voren dat jonge werknemers 

opgegroeid zijn met ICT en hier dus meer feeling mee hebben dan hun oudere collega’s. Daarnaast 

wordt er aangegeven dat het niet allemaal met leeftijd te maken heeft, maar ook grotendeels met 

interesse. Oudere collega’s die interesse hebben en nieuwsgierig zijn, willen ook evolueren in hun 

ICT-gebruik. Toch wordt er over het algemeen een kloof tussen jong en oud vermeld, niet alleen op 

het vlak van ICT-gebruik maar ook hun manier van werken is vaak verschillend. 

5.2.2 Conclusie  

Over het algemeen kan besloten worden dat de huidige informatieverspreiding omtrent het ICT-

aanbod wel als voldoende wordt beschouwd. De jonge werknemers geven hierbij wel aan dat ze zelf 

op zoek moeten gaan en dat het vanuit eigen interesse moet komen om informatie hierover op te 

zoeken. Toch geven een aantal respondenten aan dat er meer mag gepubliceerd worden rond de ICT-

opleidingen via een nieuwsbrief en dergelijke. Daarbij is het duidelijk maken van tijdswinst bij het 

volgen van een opleiding een sterke aanrader. Deze suggesties zouden de ICT-opleidingen iets meer in 

de picture kunnen zetten. 

 Daarnaast zijn er vooral suggesties tot het veranderen van de leervormen voor de ICT-opleidingen 

zoals werken met experten, good practices, instructiefilmpjes, concrete vragen behandelen in 

workshops, ‘tips & tricks’ rubrieken en e-learning met een online lesmodule. Deze leervormen spelen 
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voornamelijk in op het snel willen verkrijgen van de juiste informatie. Jonge werknemers geven 

duidelijk aan snel te willen bijleren en direct op de bal te willen inspelen. Dit is ook één van de 

redenen waarom jonge werknemers afhaken bij de huidige ICT-opleidingen, omdat de wachtlijsten 

voor een opleiding te volgen soms zeer lang zijn. Door deze leervormen in te voeren zou dit beter 

mogelijk gemaakt kunnen worden, het OFO wordt hierbij gezien als een kwaliteitsbewaker van de 

verschillende leervormen.  Inhoudelijk zouden de huidige ICT-opleidingen nog aangevuld kunnen 

worden met projectmanagement software, opleidingen over sociale media, mobiele apps en 

Sharepoint.  

 Wat hier zeer sterk bij aansluit zijn de zelfregulerende vaardigheden die de jonge werknemers hoog 

in het vaandel dragen. Ze gaan zelf graag op zoek naar oplossingen voor problemen rond ICT door op 

te zoeken via internet of hulp te vragen aan experts en directe collega’s. De leervormen die hierboven 

werden opgesomd spelen ook in op het snel kunnen krijgen van informatie waardoor problemen snel 

opgelost kunnen worden. 

 Ook de negatieve punten die bij de klassieke opleiding worden gegeven, vinden hier aansluiting bij. 

De angst om tijd te verliezen en niet snel antwoorden op hun vragen te krijgen speelt een grote rol in 

het niet deelnemen aan opleidingen. Daarom zien jonge werknemers meer positieve punten in de e-

learning alhoewel ze daar meer begeleiding willen hebben indien ze met vragen blijven zitten. 

 Algemeen kan gesteld worden dat de inhoud van de ICT-opleidingen niet zozeer veranderd moet 

worden, maar eerder de vorm waarin die worden aangeboden. De klemtoon moet komen te liggen op 

het snel aanreiken van informatie en het snel oplossen van problemen. De tijdswinst die jonge 

werknemers hierdoor kunnen maken is voor hen zeer belangrijk. 

5.3 Kwantitatief onderzoek 

De resultaten van het kwantitatief onderzoek worden per onderdeel besproken. De onderdelen zijn de 

verspreiding van het ICT-aanbod, suggesties tot het vernieuwen van het huidige ICT-aanbod, de 

manier waarop werknemers liefst leren en de plus- en minpunten van e-learning. Na het beschrijven 

van de resultaten volgt een conclusie over het kwantitatief onderzoek. 

5.3.1 Resultaten 

5.3.1.1 De verspreiding van het ICT-aanbod 

De verspreiding van het huidige aanbod werd in twee onderdelen bevraagd. Ten eerste kregen de 

respondenten een aantal stellingen over hun kennisname van het huidige (ICT-)aanbod, ten tweede 

ontvingen ze enkele stellingen over hoe het ICT-aanbod attractiever voorgesteld kan worden.  

5.3.1.1.1 Kennisname huidige (ICT-)aanbod 

Er wordt vastgesteld dat 64 % van de bevraagde jonge werknemers de nieuwe catalogus één keer per 

jaar bekijkt (eerder eens tot helemaal eens;                   Daarnaast stellen we vast dat er 

eerder een neutraliteit bestaat omtrent de duidelijkheid van het aanbod ICT-opleidingen van het OFO, 
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37 % van de respondenten kiest voor deze optie (neutraal;                   De bevraagde 

jonge werknemers geven aan in mindere mate het aanbod ICT-opleidingen van het OFO te kennen. Dit 

geldt voor  49 % van hen (eerder oneens tot helemaal oneens;                    Ten slotte 

blijkt uit de resultaten van dit onderzoek dat het merendeel van de respondenten (51%) niet snel 

geneigd is om de catalogus te gebruiken om zich te informeren over het ICT-aanbod (eerder oneens tot 

helemaal oneens;                   Tabel 12 vat de stellingen omtrent de kennisname van het 

huidige aanbod samen. 

 

Tabel 12 

Kennisname huidige aanbod gerangschikt volgens het gemiddelde (N=577) 

 M SD Helemaal oneens                              Helemaal eens 

 
Ik bekijk één keer per jaar de nieuwe 
catalogus van het OFO. 
 

 
3,44 

 
1,31 

 

Het aanbod ICT-opleidingen van het OFO is 
duidelijk voor mij. 

3,06 1,04 

Ik ken het aanbod ICT-opleidingen van het 
OFO 
 

2,82 1,25 

Ik gebruik de catalogus van het OFO om 
mijzelf te informeren over het ICT-aanbod 

 
2,70 

 
1,25 

5.3.1.1.2 ICT-aanbod attractiever voorstellen 

Tabel 13 geeft de resultaten van de bevraging rond de attractiviteit van het aanbod weer.  

We zien dat ruim 83% van de respondenten aangeven dat een korte omschrijving over wat je 

allemaal kan na een ICT-opleiding ervoor zou zorgen dat ze sneller een opleiding zouden gaan volgen 

(eerder eens tot helemaal eens;                   Ook het ontvangen van een nieuwsbrief om 

op de hoogte gehouden te worden van het ICT-aanbod kan op veel bijstand rekenen van de 

respondenten, 77%  is er het eerder eens tot helemaal eens mee (M                Hierbij sluit 

aan dat de respondenten graag regelmatiger op de hoogte zouden willen gehouden worden over het 

ICT-aanbod. Voor 75% zou dit ervoor zorgen dat ze sneller geneigd zouden zijn een opleiding inzake 

ICT-vaardigheden te volgen (eerder eens tot helemaal eens;                   Daarnaast blijkt 

62% van de jonge werknemers aan te geven dat het vooraf kunnen inkijken van cursusmateriaal ervoor 

zou kunnen zorgen dat ze meer geneigd zouden zijn om een opleiding te volgen (eerder eens tot 

helemaal eens;                   Uit voorgaande stellingen blijkt dat de overgrote meerderheid 

van de respondenten graag wat meer geïnformeerd zou worden over het ICT-aanbod van OFO, de 

voorgestelde suggesties worden warm onthaald. 

Daarnaast zijn er nog twee stellingen waarover meer verdeeldheid bestaat in de respondentengroep. 

De respondenten zijn verdeeld over de meerwaarde van vooraf vragen te kunnen mailen aan de 

lesgever. Dit zou bij 34% van de respondenten niet leiden tot een neiging om eerder deel te nemen aan 

19% 

17% 

9% 

11% 

32% 

32% 

19% 

18% 

16% 

11% 

37% 

6% 

25% 

34% 

29% 

43% 

8% 

7% 

6% 

21% 
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een ICT-opleiding. De categorieën neutraal en eerder eens worden binnen deze stelling elk door 30% 

van de respondenten gekozen. Slechts 6% geeft aan hier helemaal eens over te zijn (          

       Ten slotte zijn de meningen verdeeld rond een filmpje dat weergeeft wat je allemaal zou 

kunnen na het volgen van een ICT-opleiding,  31% van de respondenten ziet hier de meerwaarde van 

in, terwijl 40% hierdoor niet meer geneigd is om een ICT-opleiding te volgen. Een groep van 29% 

blijft hieromtrent eerder neutraal (M                 

 

Tabel 13 

ICT-aanbod attractiever voorstellen gerangschikt volgens het gemiddelde (N=577) 

 M SD Helemaal oneens                               Helemaal eens 

 
Een korte omschrijving over wat je allemaal 
kan na een ICT-opleiding kan ervoor zorgen 
dat ik sneller een opleiding ga volgen. 
 

 
3,99 

 
0,80 

 

Een nieuwsbrief kan mij beter op de hoogte 
houden van het aanbod ICT-opleidingen van 
het OFO. 

3,90 0,86 

Regelmatige informatie over de OFO ICT-
opleidingen zou ervoor zorgen dat ik sneller 
een opleiding ga volgen. 

3,86 1,00 

Het vooraf kunnen inkijken van 
cursusmateriaal kan ervoor zorgen dat ik 
meer geneigd ben om een opleiding te 
volgen. 

3,59 1,00 

 
De mogelijkheid om vooraf vragen te mailen 
naar de lesgever kan ervoor zorgen dat ik 
meer geneigd ben om een ICT-opleiding te 
volgen. 
 

 
3,02 

 
1,02 

Een filmpje dat weergeeft wat je allemaal 
kan na een ICT-opleiding kan ervoor zorgen 
dat ik meer geneigd ben om een opleiding te 
volgen. 

2,90 1,09 

5.3.1.2 Vernieuwen van het huidige ICT-aanbod 

5.3.1.2.1 Standpunten omtrent vernieuwing van het OFO-aanbod 

Mee beslissen over de thema’s die aan bod zullen komen tijdens de opleiding komt uit de vragenlijst 

als belangrijkste onderdeel naar voor (M = 3,55; SD= 0,81). 59% van de respondenten vindt het 

belangrijk tot heel belangrijk een stem te hebben in de keuze van het aanbod (zie Tabel 14). Daarnaast 

kiest 55% eerder voor een opleiding die alle mogelijkheden van de software benut (M = 3,50; SD= 

0,82). 26% van de respondenten vindt dat het OFO-aanbod inzake ICT-opleidingen niet goed aansluit 

bij hun behoeften.  

Wat de lengte van de opleidingen betreft zijn de resultaten wisselend: 38% van de respondenten 

verkiest eerder kortere opleidingen, terwijl 30% een voorkeur heeft voor de huidige vierdaagse 

opleidingen (M= 3,09; SD=1,03). 
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Tabel 14 

Standpunten omtrent vernieuwing van het OFO-aanbod gerangschikt volgens het gemiddelde (N=577) 

 M SD Helemaal oneens                               Helemaal eens 

 

Ik vind het belangrijk dat ik kan mee beslissen 

over de thema’s die aan bod zullen komen in 

de opleiding . 

 

 

3,55 

 

0,81 

 

Ik heb een voorkeur voor een opleiding 

gericht op alle mogelijkheden van de 

software. 

3,50 0,82 

 

Het OFO-aanbod inzake ICT-opleidingen 

moet meer afgestemd zijn op de specifieke 

software die ik gebruik tijdens mijn werk. 

 

 

3,49 

 

0,87 

Het OFO-aanbod inzake ICT-opleidingen 

sluit goed aan bij mijn behoeftes. 

 

3,25 0,89 

Ik verkies kortere ICT-opleidingen dan de 4-

daagse ICT-opleidingen die het OFO nu 

aanbiedt. 

 

3,09 1,03 

Het OFO-aanbod inzake ICT-opleidingen is 

voor mij te beperkt. 

 

2,89 0,87 

5.3.1.2.2 Voorkeuren voor leren binnen ICT-activiteiten 

De voorkeuren voor leren binnen ICT-activiteiten bij jonge werknemers werd in vijf delen bevraagd. 

Voor elke categorie was het mogelijk om een voorkeur van leren aan te duiden per activiteit. De 

verschillende leermethodes waren ‘helemaal niet’, ‘via e-learning’, ‘door middel van een opleiding’, 

‘via een discussieforum’, ‘vragen aan een collega’ en ten slotte ‘zelf uitproberen’. Het eerste deel 

bestond uit activiteiten met betrekking tot de verschillende Office-programma’s. Vervolgens kon men 

zijn voorkeur aanduiden voor het ontwerpen van websites en grafische vormgeving. Daarna kwam 

presenteren via verschillende media aan bod. Dit werd gevolgd door online communiceren en delen en 

de laatste reeks waren activiteiten die niet onder een specifieke categorie thuishoorden. 

 

Office 

Een klein aantal respondenten verkiest niet te leren. Wat opvalt is dat met databanken werken en 

lijsten opvragen, de basis van Acces, het liefst geleerd wordt door middel van een opleiding (61% van 

de respondenten kozen dit). Opleidingen scoren niet enkel binnen dit onderdeel van Office hoog, maar 

ook bij het ontwerpen van boordtabellen is dit een vaak voorkomende keuze. 53% van de 

respondenten zou dit namelijk het liefst leren tijdens een opleiding. 16% van hen verkiest een 

opleiding onder de vorm van e-learning. Daarnaast zal men ook een opleiding volgen voor gevorderde 

functies van Excel, zoals grafieken afleveren  (47%) of lijsten beheren (50%), en voor gevorderde 

functies van Word, zoals syllabi schrijven (38%). Waar men opvallend vaker zelf probeert uit te 

zoeken hoe iets werkt is bij het efficiënt beheren van een mailbox. 31% van de respondenten verkiest 

deze vorm van leren, terwijl 30% van hen ook openstaat voor e-learning. In Tabel 15 wordt aan de 
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hand van een grafiek een overzicht gegeven van de verschillende voorkeuren van leren per categorie 

uitgedrukt in percentages. 

 

Tabel 15 

Voorkeuren voor leren: Office 

 

 

Uit grotere databanken lijsten opvragen en up-to-

date houden met behulp van queries in een 

databaseprogramma (vb. Acces). 

 

 

BoordTabellen ontwerpen in een software. 

 

Leren programmeren in toepassingssoftware (vb. 

Excel, Acces). 

 

Efficiënt een mailbox beheren (vb. Outlook). 

 

Uit bestaande lijsten gevraagde aantallen en 

grafieken aanleveren voor een jaarverslag of 

maandelijkse rapporten (vb. gevorderde functies 

Excel). 

 

Tijd winnen bij het  beheren van lijsten (vb. 

gevorderde functies Excel). 

 

Efficiënt rapporteren tijdens vergaderingen, 

congressen, … (vb. gevorderde functies Word). 

 

Efficiënt rapporteren tijdens vergaderingen, 

congressen, … (vb. gevorderde functies Word). 

 

 

Websites en grafische vormgeving 

De interesse in het creëren van websites en grafische vormgeving is beduidend kleiner dan de interesse 

in de andere onderdelen (Tabel 16). Tussen 28% en 43% van de respondenten verkiest niet te leren. 

45% van de respondenten geeft aan eerder een opleiding te volgen om websites te leren ontwerpen. 

Het gaat hier om websites ontwerpen, zowel met een contentmanager als met bijvoorbeeld 

Dreamweaver. Ook voor het bijwerken van dit soort websites wordt eerder naar een opleiding 

gegrepen (56% van de respondenten), waarbij de voorkeur gaat naar een normale opleiding, maar e-

learning ook een oplossing kan bieden voor 18% onder hen. Deze trend is ook terug te vinden wanneer 

men bevraagd wordt over grafische vormgeving. Een opleiding volgen staat bovenaan en wordt voor 

zowel leren als bijleren gevolgd door e-learning. Grafische vormgeving en websites ontwerpen 

behoren niet tot de onderdelen die men zelf probeert te leren indien een probleem zich stelt. Evenmin 

zal men uitleg vragen aan een collega.  
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3% 

1% 

2% 

3% 

3% 

12% 

3% 

Tabel 16 

Voorkeuren voor leren: websites en grafische vormgeving 

 

Presenteren via verschillende media 

Binnen dit onderdeel blijkt gemiddeld 46% van de respondenten niet te willen bijleren als het om het 

maken van een Youtube- of instructiefilm gaat (Tabel 17). Diegenen die toch willen bijleren verkiezen 

dat te doen via een opleiding: 15% van de respondenten opteert voor e-learning en 27% opteert voor 

een opleiding om een interne of externe boodschap via een Youtube-filmpje te brengen. De 

percentages voor een korte instructiefilm zijn gelijkaardig (respectievelijk 12% en 28%). 53% van de 

respondenten zou een opleiding volgen om een presentatie te leren maken, waarvan iets minder dan de 

helft kiest voor een opleiding via e-learning. Om interne processen te schematiseren en visualiseren 

zal 63% zich inschrijven voor een opleiding, met een grote meerderheid van 51% die kiest voor een 

echte opleiding.  

 

Tabel 17 

Voorkeuren voor leren: presenteren via verschillende media 

 

 

Gericht een interne of externe boodschap brengen via 

een “youtube”film. 

 

 

Efficiënt een presentatie met presentatiesoftware 

maken (vb. PowerPoint, Prezi, …). 

 

Een korte instructiefilm leren maken 

 

Interne processen schematiseren, visualiseren en 

beheren met een software. 
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Websites ontwerpen met een contentmanager (vb. drupal). 

 

 

Informatie op een dynamische website of in een 

contentmanager leren bijwerken. 

 

Informatie in een software voor grafische vormgeving 

leren bijwerken. 

 

Grafisch leren vormgeven (traditioneel drukwerk, 

interactieve media en multimedia vormgeving) 

 

Dynamische websites ontwerpen (bv. dreamweaver). 43,40% 

37,02% 

43,40% 

27,66% 

40,85% 

7,45% 

14,47% 

10,00% 

17,66% 

10,43% 

46,17% 

43,83% 

42,13% 

38,09% 

45,11% 

0,00% 

0,21% 

0,64% 

1,49% 

0,21% 

0,85% 

1,70% 

1,28% 

3,40% 

0,85% 

2,13% 

2,77% 

2,55% 

11,70% 

2,55% 
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Online communiceren en delen 

De grootste interesse binnen online communiceren en delen is er voor het delen van interne 

documenten met collega’s via Sharepoint (Tabel 18). Amper 8% van de respondenten zou hier 

helemaal niet over willen bijleren. De voorkeur van leren verschilt: meer dan de helft van de 

respondenten verkiest een opleiding (in een centrum of via e-learning) en de anderen zouden hulp 

vragen aan een collega (21%) of zelf een oplossing proberen te vinden (15%). Een gelijkaardig 

resultaat vinden we terug bij het delen van documenten op congressen, hoewel hier de interesse een 

beetje kleiner is (18% wil hier niets over leren). Om de mogelijkheden van online discussiefora beter 

te begrijpen zou 46% van de respondenten e-learning of een opleiding volgen, wat ongeveer even veel 

is als het aantal dat een opleiding zou doen om sociale media voor werkaangelegenheden te gebruiken 

(48%).  

 

Andere 

74% van de respondenten zou hun kennis van projecten plannen en beheren willen bijschaven door 

middel van een opleiding, met een grote voorkeur voor een opleiding gegeven door een docent (61%). 

69% zou op dezelfde manier klantvriendelijke formulieren leren ontwerpen: voor 26% onder hen kan 

dit ook via e-learning (Tabel 19). Op het vlak van opzoeken op het internet is er minder interesse in 

een opleiding. De minderheid die hierover wil bijleren doet dat het liefst op eigen houtje (25%). 

Specifieke kennis voor het maken en bewerken van foto’s is niet noodzakelijk voor iedereen. 40% van 

de respondenten zou hier liever niet over bijleren, de anderen verkiezen vooral een opleiding in een 

centrum (41%). Ongeveer hetzelfde geldt voor het ontdekken van apps voor werkdoeleinden.   

 

Tabel 18 

Voorkeuren voor leren: online communiceren en delen  

 

 

 Mogelijkheden van online discussiefora ontdekken. 

 

 

Interne documenten delen met collega’s via 

Sharepoint (principe check-in, check-out, 

documenten uploaden). 

 

Documenten delen op congressen, commentaren bij 

publicaties van collega’s toevoegen (bv. evernotes). 

 

De communicatiemogelijkheden van sociale media 

(Twitter, Facebook, …) leren ontdekken voor 

werkaangelegenheden. 
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Tabel 19 

Voorkeuren voor leren: andere 

 

 

Projecten plannen en beheren met 

projectmanagementsoftware. 

 

 

Het ontwerpen van klantvriendelijke formulieren (bv. 

met aankruisvakken, dialoogboxen, pop-uplijsten…). 

 

 

Efficiënt leren zoeken op het internet. 

 

 

Een professionele foto nemen en bewerken 

(kadering, lichtinval,...). 

 

 

De mogelijkheden van mobiele apps ontdekken voor 

werkdoeleinden. 

 

 

Zowel op de vraag welk software de respondenten het vaakst gebruiken als op de vraag welk software 

de respondenten wensen bij te leren, kwamen bij beiden de Office-pakketten het vaakst naar voor.  

5.3.1.3 Voorkeur van leren bij jonge werknemers 

De manier van leren bij jonge werknemers werd in drie onderdelen bevraagd. Eerst kregen 

respondenten een aantal stellingen over het leren van collega’s, vervolgens over het zelfstandig en 

autonoom leren en ten slotte over hoe ze willen leren tijdens een opleiding. De resultaten worden 

hieronder per thema besproken. 

5.3.1.3.1 Hulp van collega’s 

90% van de respondenten is bereid om te leren van directe collega’s (eerder eens tot helemaal eens; 

                  Daarnaast blijkt dat 73% van de respondenten hulp vraagt aan een collega 

indien ze een ICT-probleem hebben (eerder eens tot helemaal eens;                   De 

bevraagde jonge werknemers weten in mindere mate waar de expertise zit. 67% weet bij welke collega 

hij/zij terecht kan met ICT-problemen (eerder eens tot helemaal eens;                  In Tabel 

20 wordt een overzicht gegeven van de stellingen rond leren van collega’s. 
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Tabel 20 

Leren van collega’s gerangschikt volgens het gemiddelde (N=577). 

 M SD Helemaal oneens                                Helemaal eens 

 
Ik ben bereid om te leren van directe 
collega’s die expertise hebben op het gebied 
van ICT. 
 

 
4,21 

 
0,69 

 

Wanneer ik iets niet weet op het vlak van 
ICT, dan vraag ik het eerst aan een directe 
collega. 
 

3,72 1,06 

Ik weet bij welke collega ik met een ICT-
probleem terecht kan op mijn dienst. 
 

3,6 1,14 

5.3.1.3.2 Autonoom leren 

In Tabel 21 worden een aantal stellingen opgelijst die peilen naar het autonoom willen leren van jonge 

werknemers. Wat de bevraagde jonge werknemer het belangrijkste vindt is direct een oplossing 

krijgen of vinden bij het hebben van een ICT-probleem (80% eerder eens tot helemaal eens;   

                Daarnaast blijkt dat wanneer er zich een probleem voordoet, de bevraagde jonge 

werknemer meteen op internet op zoek gaat naar een oplossing (78% eerder eens tot helemaal eens; 

M                 

Er zijn ook stellingen die peilen naar het gebruik van een tips&tricks-rubriek of een discussieforum 

in plaats van de formele opleidingen. 43% van de respondenten is een voorstander van een 

tips&tricks-rubriek, terwijl 25% tegen is (                  Bij het gebruik van een 

discussieforum, merken we dat 45% dit niet echt ziet zitten, terwijl 28% dit wel ziet zitten (  

                 

 

Tabel 21 

Autonoom leren rond ICT gerangschikt volgens het gemiddelde (N=577) 

 M SD Helemaal oneens                               Helemaal eens 

 
Wanneer ik iets niet weet op het vlak van ICT, 
dan wil ik direct een oplossing. 
 

 
4,00 

 
0,86 

 

Wanneer ik iets niet weet op het vlak van 
ICT, dan zoek ik dit eerst op via internet. 
 

3,95 1,10 

Ik heb meer nood aan een rubriek met 
‘tips&tricks’ dan aan een opleiding te volgen 
over ICT. 
 

3,19 0,95 

Ik heb meer nood aan een discussieforum 
waar ICT-vragen kunnen gesteld worden 
dan aan een opleiding. 
 

2,75 1,05 

5.3.1.3.3 Leren tijdens de opleiding 

Uit Tabel 22 blijkt dat een groot aantal respondenten (91%) aangeeft dat een betere groepsindeling qua 

niveau de ICT-opleidingen een stuk vlotter zou doen verlopen (eerder eens tot helemaal eens; M 



50 

 

                Wat hier direct mee in verband staat is dat 84% van de respondenten aangeeft een 

ICT-opleiding te volgen indien de tijdsinvestering de moeite is (eerder eens tot helemaal eens; 

M                 

Vervolgens geven respondenten aan dat ze willen deelnemen aan een ICT-opleiding indien ze op 

eigen tempo kunnen vorderen (57% eerder eens tot helemaal eens;                   De 

bevraagde jonge werknemers geven in mindere mate aan dat ze de opleidingen zelfstandig willen 

doorlopen met behulp van een coach, 51% is eens tot helemaal eens en 24% is oneens tot helemaal 

oneens (                  De respondenten zijn verdeeld over de noodzaak aan herhaling 

tijdens een opleiding, 47% heeft geen nood aan herhaling, terwijl 32% dat wel heeft (M          

       De meningen blijken ook verdeeld rond het vooraf kunnen insturen van concrete vragen, 35% 

vindt dit een goed idee, terwijl 45% hier geen voorstander van is (M                

Daarnaast zijn er stellingen die informeren naar de nazorg bij opleidingen. Daarbij geeft 79% van 

de respondenten aan dat ze na een opleiding graag nog extra nieuws en tips ontvangen over de 

gevolgde opleiding (eerder eens tot helemaal eens; M                 Ook reageren de 

respondenten positief op het kunnen hebben van een contactpersoon na een opleiding waarbij ze 

terecht kunnen indien ze toch nog problemen ervaren (77% eerder eens tot helemaal eens; M 

                

Ten slotte zijn de meningen verdeeld over het al dan niet voldoende tijd hebben voor een ICT-

opleiding: 52% kan tijd vrijmaken voor een opleiding, terwijl 32% hier weinig tijd voor heeft (M 
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Tabel 22 

Manier van leren bij het volgen van een opleiding gerangschikt volgens het gemiddelde (N=577). 

 M SD Helemaal oneens                          Helemaal eens 

 
Het onderverdelen in niveaugroepen is 
belangrijk voor het vlotte verloop van de ICT-
opleiding. 
 

 
4,36 

 
0,67 

 

Ik zou deelnemen aan een ICT-opleiding als 
de tijdsinvestering de moeite loont. 
 

4,12 0,81 

Nadat ik een opleiding ICT gevolgd heb, 
ontvang ik graag e-mails met nieuwe tips in 
verband met de gevolgde opleiding. 
 

3,97 0,88 

Nadat ik een opleiding ICT gevolgd heb 
wens ik beroep te kunnen doen op een 
contactpersoon bij eventuele vragen. 
 

3,9 0,86 

Ik zou deelnemen aan een ICT-opleiding als 
ik op mijn eigen tempo kan vorderen. 
 

3,62 0,85 

Een opleiding ICT in het OFO wil ik 
zelfstandig kunnen doorlopen met behulp 
van een coach aan wie ik vragen kan stellen. 
 

3,32 1,05 

Wanneer ik iets over ICT leer, ken ik het 
meteen en heb ik weinig nood aan herhaling. 
 

3,21 1,08 

Ik vind het belangrijk dat je voorafgaand aan 
een opleiding inhoudelijke vragen kan 
mailen aan de ICT-trainer. 
 

2,99 1,01 

Ik heb geen tijd om een ICT-opleiding te 
volgen. 

2,71 1,06 

5.3.1.4 Plus- en minpunten van e-learning 

Als reden om geen voorstander te zijn van e-learning is 79% van de respondenten het eerder tot 

helemaal eens dat de lessen uitgesteld worden als er te veel ander werk is (zie Tabel 23). Het uitstellen 

van de lessen scoort gemiddeld gezien het hoogst als reden om geen voorstander te zijn van e-learning 

(M= 3,97). Er blijkt bij de respondenten ook een grote mate van overeenstemming binnen deze reden 

(SD= 0,69). 

Het missen van de interactie met een trainer wordt door 60% van de respondenten als reden om 

geen voorstander te zijn van e-learning gescoord (eerder tot helemaal akkoord; M= 3,46; SD= 0,93). 

Andere twee redenen die aangegeven worden zijn zich onvoldoende kunnen concentreren in een Open 

Space-werkomgeving (M= 3,10; SD= 1,16) en het gebrek aan contact met medestudenten (M = 3,08; 

SD= 0,98). 
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Tabel 23 

Redenen om GEEN voorstander te zijn van e-learning gerangschikt volgens het gemiddelde (N=577) 

 M SD Helemaal oneens                                     Helemaal eens 

Omdat ik als ik te veel werk heb de neiging 
heb de lessen uit te stellen. 

3,97 0,69 

 

Omdat ik de interactie met een trainer mis. 3,46 0,93 

Omdat ik me hiervoor onvoldoende kan 
concentreren in een Open Space 
werkomgeving. 

3,10 1,16 

Omdat ik het contact met medestudenten mis. 3,08 0,98 

Omdat ik liever heb dat iets me wordt 
uitgelegd in plaats van het zelf te zoeken. 

2,92 1,00 

Omdat ik niet de discipline heb om vol te 
houden. 

2,52 0,98 

Omdat ik niet graag alleen studeer. 2,27 1,00 

 

Uit Tabel 24 blijkt dat de lessen kunnen doornemen op eigen tempo en de thema’s zo vaak kunnen 

herhalen als wenselijk zijn gemiddeld gezien de twee hoogst scorende redenen (resp. M = 4,01 en M = 

3,94). Ook hier is een grote overeenstemming bij de respondenten (resp. SD= 0,57 en SD= 0,60). Ook 

bij de andere redenen i.v.m. de flexibiliteit (de volgorde zelf bepalen en niet noodzakelijk alle thema’s 

moeten doorlopen) scoort meer dan 50% van de respondenten eerder tot helemaal akkoord.  

De reden i.v.m. autonomie, nl. zelf iets uitzoeken i.p.v. dat het wordt uitgelegd, scoort gemiddeld 

gezien het laagste (M = 3,12). Er blijkt ook minder overeenstemming onder de respondenten over deze 

reden (SD= 0,91). 33% van de respondenten is er niet tot helemaal niet mee eens dat zelf iets 

uitzoeken i.p.v. het uitgelegd te krijgen een reden is om voorstander te zijn van e-learning t.o.v. 38% 

eerder tot helemaal eens is. 

De respondenten konden ook suggesties doen om de opleidingen met e-learning te verbeteren. Een 

aantal respondenten vinden het aanbod te beperkt en suggereren een breder aanbod. Het inplannen in 

de weekplanning komt ook vaak terug als suggestie. Daarnaast blijkt het uitoefenen van de e-learning 

tijdens de werkuren niet altijd evident. Sommige respondenten geven aan dat ze gestoord worden 

tijdens de opleiding via e-learning door andere vragen of opdrachten. Een combinatie van e-learning 

met een klassieke manier van de opleiding wordt ook door verschillende respondenten als suggestie 
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meegegeven, evenals een discussieforum waar vragen aan de opleider of medecursisten kunnen 

gevraagd worden. 

 

Tabel 24 

Redenen om WEL voorstander te zijn van e-learning gerangschikt volgens het gemiddelde (N=577) 

 M SD Helemaal oneens                                     Helemaal eens 

Omdat ik op eigen tempo de lessen kan 
doornemen 

4,01 0,57 

 

Omdat ik de thema’s kan herhalen zo vaak ik 
wil. 

3,94 0,60 

Omdat ik de volgorde waarin ik leer zelf kan 
bepalen. 

3,75 0,76 

Omdat ik dan niet noodzakelijk alle thema’s 
moet doorlopen. 

3,55 0,92 

Omdat ik liever zelf iets uitzoek in plaats van 
dat het wordt uitgelegd. 

3,12 0,91 

5.3.2 Conclusie  

Hoewel de bevraagde jonge werknemers één keer per jaar de nieuwe catalogus van het OFO bekijken, 

blijken ze de catalogus niet te gebruiken om zich te informeren over het aanbod van het OFO. Het 

ICT-aanbod attractiever maken kan door volgens de bevraagde jonge werknemers door beter 

geïnformeerd te worden over het ICT-aanbod van het OFO. Dat kan volgens hen met behulp van 

informatie dat op geregelde tijdstippen wordt verspreid of een nieuwsbrief. Een korte omschrijving 

van hetgeen een cursist zal kunnen na de opleiding kan de kans tot deelname aan de opleiding 

verhogen. 

Wat de standpunten omtrent het vernieuwen van het OFO-aanbod inzake ICT-opleidingen zijn de 

meningen verdeeld. Er blijkt een lichte voorkeur voor opleidingen waar alle mogelijkheden van een 

softwarepakket aan bod komt. Zowel de kortere als de langere ICT-opleidingen heeft voorstanders. 

Het aanbod ICT-opleidingen is momenteel voldoende ruim en sluit gemiddeld aan bij de behoeftes van 

de bevraagde jonge werknemers. Ze geven ook duidelijk aan meer betrokken te willen worden bij het 

bepalen welke opleidingen georganiseerd worden. 

Office-pakketten wensen de bevraagde jonge werknemers te leren via een opleiding, het efficiënt 

beheren van een mail daarentegen wensen ze via e-learning of op zelfstandige basis onder de knie te 

krijgen. Websites en grafische vormgeving wensen ze niet te leren indien ze het aan een collega 

kunnen vragen. Indien de bevraagde jonge werknemers willen leren presenteren via verschillende 

media, is dat hoofdzakelijk via een opleiding; een presentatie maken scoort ook goed via e-learning. 
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Voor het leren delen van documenten wordt e-learning verkozen, bij het leren hoe online te 

communiceren worden zowel e-learning als opleidingen vooropgesteld.   

E-learning wordt niet gekozen door de bevraagde jonge werknemers omdat de lessen te vaak 

uitgesteld worden als er te veel ander werk is en de interactie met de trainer gemist wordt. Er werd ook 

aangegeven dat het aanbod te beperkt is en de e-learning best ingepland wordt om niet gestoord te 

worden. Anderzijds biedt e-learning volgens de bevraagde jonge werknemers het voordeel dat ze op 

eigen tempo de lessen kunnen doornemen en de thema’s zoveel kunnen herhalen als ze willen.  

De bevraagde jonge werknemers zijn zeker bereid om te leren van directe collega’s. Indien de 

bevraagde jonge werknemers iets niet weten op het vlak van ICT, vragen ze het eerst aan directe 

collega’s of zoeken zelf een oplossing via het internet. Ze wensen echter direct een oplossing voor hun 

probleem.  

De bevraagde jonge werknemers zullen deelnemen aan een ICT-opleiding als de tijdsinvestering de 

moeite loont. Ze geven ook bijna allen aan dat een betere groepsindeling per niveau de ICT-

opleidingen een stuk vlotter zou doen verlopen. Daarnaast blijken ze verdeeld over de noodzaak aan 

herhaling tijdens de opleiding, het vooraf kunnen insturen van concrete vragen en de nood aan het 

zelfstandig willen doorlopen van de opleidingen m.b.v. een coach.  

Als nazorg wensen de bevraagde jonge werknemers beroep te kunnen doen op een contactpersoon 

met eventuele vragen. Ze blijken ook na de opleiding nog extra nieuws en tips te ontvangen m.b.t. de 

gevolgde opleidingen.  

6 Producten 

Om de voorlopige eindresultaten uit dit onderzoek terug te koppelen, werden we als IP-groep 

uitgenodigd voor een Community of Practice (CoP) op het OFO op 8 mei 2014. Het centrale thema 

tijdens deze CoP waren de wetenschappelijke praktijkonderzoeken die in samenwerking met het OFO 

en externe onderzoekers gevoerd werden. Naast dit IP-onderzoek werd eveneens een onderzoek van de 

Hogeschool en Universiteit van Brussel (HUB) voorgesteld. Een 20-tal interne medewerkers van het 

OFO waren aanwezig op deze CoP. De presentatie bestond uit een korte voorstelling van het 

onderzoek en daaropvolgend een discussie in kleine focusgroepen. Hiervoor bereidden we een toolkit 

voor met reflectiekaders over leren waarin de onderzoeksresultaten konden gesitueerd worden (Bijlage 

6). We mikten daarmee op een dialoog tussen trainers en solutionmanagers. Hieronder wordt de toolkit 

als product kort toegelicht en worden de bevindingen uit de focusgroepen besproken. 

6.1 De toolkit als product 

Om de medewerkers van het OFO concrete handvaten aan te bieden om te reflecteren over de 

resultaten van dit onderzoek, bereidden we een toolkit voor met reflectiekaders over leren waarin de 

onderzoeksresultaten werden gesitueerd. We mikten daarmee op een dialoog tussen trainers en het 
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management. Om deze reflectiekaders te kunnen opstellen, was een bijkomend literatuuronderzoek 

noodzakelijk dat hieronder beknopt wordt geschetst. 

6.1.1 De visie op leren  

In het theoretisch kader werd reeds beklemtoond dat er een mindere interesse is voor formele 

opleidingen bij jonge werknemers. Dit brengt ons bij de vraag welke visie er het best wordt 

opgenomen ten aanzien van leren. De verschuiving van formeel naar informeel leren kan gesitueerd 

worden binnen drie opvattingen over leren. 

Volgens Sfard (in Tynjälä, 2008) kan het leren georganiseerd worden vanuit de 

verwervingsmetafoor. De nadruk ligt hier op kennisverwerving via een opleiding op basis van 

standaardconcepten. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de klant het product niet kent en zal de 

aanbieder er naar streven dat de cursist alle mogelijkheden van het product leert doorgronden. Meestal 

betreft het opleidingen met een scheiding tussen theorie en de praktijk. Het is niet verwonderlijk dat 

het ICT-standaard-aanbod van het OFO zich binnen deze kennisverwervende metafoor situeert. De 

komst van de microcomputer begin 1980 onder het besturingssysteem DOS was een technologische 

revolutie waarvan nauwelijks kennis en vaardigheden in huis was.  

Met de  participatiemetafoor situeert Sfard (in Tynjälä, 2008) de voorkeur om op de werkplek te leren 

door de job uit te oefenen, via samenwerking en interactie met collega’s, door na te denken over 

werkervaringen binnen een participatieve opvatting over leren. Dit leren spreekt jonge 

hogeropgeleiden meer aan dan de kennisverwervende benadering. Enerzijds rijst de vraag of formele 

opleidingen binnen dit concept overbodig worden. Anderzijds pleit Tynjälä (2008) voor de integratie 

van de praktijk met theorie via geplande formele opleidingen op basis van de volgende drie 

argumenten. Ten eerste is het uitsluitend inzetten op informeel leren onvoldoende omdat werknemers 

ook slechte gewoontes kunnen aanleren van collega’s. Daarnaast zorgen formele opleidingen in een 

snel evoluerende werkomgeving ervoor dat medewerkers gelijke tred kunnen houden op het vlak van 

kennis en vaardigheden. Ten slotte stimuleren geplande formele opleidingen het efficiënter benutten 

van het informele leren wanneer er in een opleiding conceptuele kennis en praktijkervaring 

geïntegreerd wordt.  

Tot slot is er binnen het leeronderzoek een opvatting over leren als kenniscreatiemetafoor waarbij 

het leren steeds vaker gezien wordt als innovatie in plaats van reproductie (Paavola, Hakkarainen & 

Palonen, in Tynjälä, 2008). Binnen deze opvatting over leren ontstaan uit overleg en autonome 

samenwerking met anderen nieuwe werkmethodes en nieuwe producten.  

 We bieden deze metaforen aan het OFO aan met de vraag vanuit welke visie zij de ICT-

opleidingen vandaag en in de toekomst situeren (Bijlage 6A). Deze metaforen waren eveneens een 

opstapje om de verwachtingen van de jonge hogeropgeleide op het vlak van de communicatie rond het 

aanbod aan standaardopleidingen te verduidelijken. De jonge medewerker is minder gericht op het 
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plannen van een opleiding en het consulteren van een catalogus en daarbij rijst de vraag op welke 

andere manieren je een hogeropgeleide warm kan maken voor een standaardaanbod. 

6.1.2 Het leren van de nieuwe lerende 

We bieden een  tweede reflectiekader aan het OFO aan met de vraag hoe een opleidingsinstituut door  

programmatie en met methodieken zou kunnen inspelen op de jonge autonome lerende (Bijlage 6B, 

Bijlage 6E). 

 In het literatuuronderzoek werd immers eveneens aangegeven dat het informeel leren steeds meer 

aan terrein wint en dat de lerende daarbij een autonome leerattitude aanneemt. Deze tendens en de 

bevindingen uit dit onderzoek kunnen gesitueerd worden binnen het concept van de autonome lerende 

(Spaenhoven, 2010). De autonome medewerker is gedreven door interne en externe motivatie en 

aanvaardt veranderingen in de werkomgeving. Hij is zich bewust van leemtes en zal doelen 

vooropstellen om leeracties te ondernemen. De autonome medewerker zal zeer bewust streven om 

talenten in actie te zetten in een voortdurend veranderende omgeving. Daarbij gaat hij actief op zoek 

naar feedback uit de omgeving, alsook zal hij reflecteren op het eigen gedrag wat zal leiden tot een 

verhoogd leervermogen. Deze feedback zal aan de eigen visie, normen en waarden afgetoetst worden 

en leidt tot het opstellen van rationele doelen en een daaraan gekoppeld gedrag. De autonome leerder 

kiest zelf wat hij leert, wanneer hij leert en hoe hij leert en kan daarbij gestimuleerd of afgeremd 

worden door zijn passie en factoren uit zijn werkcontext.  

6.1.3 De rol van de trainers/opleiders 

De verminderde interesse in formele opleidingen van jonge werknemers doet ons ook de vraag stellen 

naar de rol die de trainers of opleiders in de toekomst kunnen opnemen naast het informele leren 

(Bijlage 6C). 

Jaspers, Brekelmans en Spaenhoven (2005) onderscheiden vier organisatieculturen waarbinnen 

verschillende rollen voor trainers en opleidingsadviseurs gesitueerd worden. Bij de autonome en 

zelfregulerende lerende past binnen deze opvatting over leren het best een trainer of een adviseur die 

zich opstelt als een inspirerende partner. We laten vanuit dit reflectiekader het OFO op de CoP 

reflecteren over de rol die trainers en opleidingsadviseurs vandaag opnemen en hoe ze zouden kunnen 

inspelen op de autonome lerende. 

6.2 Focusgroepen 

De toolkit had tot doel om de dialoog tussen de trainers en het management te stimuleren over een 

toekomstige aanpak. Echter door een dubbele programmatie hadden de trainers op 8 mei de keuze om 

aan het CoP deel te nemen of aan een workshop “groepsdynamica. De CoP werd bijgewoond door het 

hoger management en de solution managers. 

Tijdens de eerste focusgroep kwam het naar voor dat het zeer moeilijk is om een evenwicht te 

kunnen vinden tussen de kennisverwervende en participatieve metafoor (Sfard, in Tynjälä, 2008). Het 
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OFO weet dat het voornamelijk inzet op leren als kennisverwerving door het inrichten van formele 

opleidingen. Ook al willen ze wel graag inspelen op de participatiemetafoor, toch merken ze hierbij 

wat weerstand. Voorstellen waarbij deelnemers vooraf vragen kunnen insturen of waar concrete 

vragen zullen behandeld worden tijdens een les worden door de ICT-opleiders wat tegenhouden. Ze 

zijn namelijk bang dat er te veel vragen op hen zullen afkomen, waarbij zij zelf op zoek zullen moeten 

gaan naar oplossingen. Op deze manier zijn ze niet meer een lesgever, maar eerder een hulplijn voor 

alle mogelijke ICT-problemen. Daarnaast kwamen er in deze focusgroep ook suggesties naar voren 

om dit wel te doen slagen. Zo was er het idee om veel gestelde vragen te bundelen in het OFO en deze 

in een rubriek FAQ online ter beschikking te stellen. Op deze manier kunnen medewerkers met vragen 

eerst worden doorverwezen naar deze rubriek vooraleer hun vragen behandeld worden als deze niet 

binnen deze rubriek worden beantwoord. Daarnaast was er het voorstel om een soort discussieforum 

op te stellen waar medewerkers elkaar kunnen helpen bij ICT-problemen en waar het OFO toeziet als 

kwaliteitsbewaker. Wanneer vragen via dit forum worden opgelost dan kan dit ook onder de rubriek 

FAQ worden geplaatst. Er werd wel aangegeven dat het moeilijk is om alle ICT-problemen op deze 

manier opgelost te krijgen. Wanneer het om een zeer specifiek probleem gaat, dan is dit vaak moeilijk 

om het via een forum uitgelegd te krijgen wat nu net het probleem is.  

 Daarnaast werd aangegeven dat er bij de e-learning nu zeer weinig interactie is voorzien, zo komen 

ze pas om de drie maanden weer samen om nog concrete problemen te behandelen. Het besef is er dat 

er hier meer interactie moet voorzien worden, zodat er meer hulp kan geboden worden bij concrete 

problemen. 

 Aan de tweede focusgroep nam de directeur standaardopleidingen van het OFO deel. Hij situeert de 

basiscursussen ICT binnen een kennisverwervend model en de gevorderde cursussen in een 

participatief model. De solution managers in deze groep waren bevoegd voor niet-ICT 

standaardopleidingen. Ze geven aan dat hun rol vandaag een uitvoerende rol is omdat ze voornamelijk 

via openbare aanbestedingen contracten afsluiten met externe firma’s. Ze vroegen zich, bij het model 

van de autonome lerende, af hoe ze aan externe firma’s zouden kunnen vragen om meer af te stemmen 

op de autonome lerende. Een aantal solution managers is van mening dat het inspelen op de noden van 

de autonome en zelfregulerende lerende het best gerealiseerd wordt in een opleiding op maat. Ze 

vermelden een aantal organisatorische problemen om dit op te nemen binnen de standaardopleidingen 

zoals, een ingewikkelde opvolging bij de inschrijvingen, het anticiperen van de website op een “just in 

time” vraag. Er werd gereflecteerd over een direct mailing systeem waarbij last-minute-boekingen 

zouden aangeboden worden. Daarnaast werd er binnen deze groep gepraat over het verbeteren van de 

communicatie van het aanbod. Men is van mening dat het opsommen van doelstellingen momenteel 

een te nadrukkelijke plaats in de voorstelling van het aanbod inneemt. Deze informatie zou ook als 

achtergrondinformatie kunnen worden aangeklikt. Het ICT-aanbod zou concreter moeten 

geformuleerd worden. 
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 Ten slotte werd er na de CoP nog even nagepraat. Uit deze gesprekken noteren we eveneens dat het 

OFO wat goed is wenst te borgen en werk wil maken van een verbeterde communicatie over de 

standaardopleidingen.  

7 Conclusie en discussie  

De conclusies zullen besproken worden per onderzoeksvraag, daarna volgen nog suggesties naar het 

OFO toe alsook de beperkingen van dit onderzoek. De aangereikte reflectiekaders in de CoP op het 

OFO zullen ook gebruikt worden in de conclusies om de resultaten aan terug te koppelen. 

7.1 Het huidige aanbod aan ICT-opleidingen van het OFO  

Het aanbod omtrent PC-vaardigheden is terug te vinden in de catalogus en op de website van het OFO. 

Daarnaast communiceert het OFO nog met andere bronnen naar de buitenwereld: Facebook, Twitter 

en LinkedIn. Deze bronnen werden geraadpleegd, maar binnen deze sociale media kwam de promotie 

omtrent het huidige aanbod van de ICT-opleidingen niet aan bod. Onder de promotie van het huidige 

aanbod, verstaan we het luik waaronder het OFO werknemers tracht te overtuigen om deel te nemen 

aan een opleiding. Daarnaast bleek uit het kwalitatief rapport ook dat het aanbod wordt verspreid via 

het intranet van de FOD’s, FEDWEB en via mond-aan-mond reclame. Het management van het OFO 

is van mening dat de verspreiding van hun aanbod naar de FOD’s nog op een meer dynamische manier 

tot stand moet komen in plaats van via de catalogus. 

Het huidige aanbod PC-vaardigheden van het OFO omvat een selectie van een 30-tal te volgen 

opleidingen. Hierbinnen wordt een opdeling gemaakt tussen informaticaopleidingen voor gebruikers 

en informaticaopleidingen voor professionals. De opleidingen bestaan uit de Office-pakketten, 

Dreamweaver en leren programmeren. Men kan de ICT-opleidingen volgen vanuit alle niveaus (A, B, 

C en D). Wat het MS-Office pakket betreft, biedt het OFO momenteel zowel versie 2007 als versie 

2010 aan. De basisopleidingen kunnen zowel in een klassikale opleiding als via e-learning gevolgd 

worden. De gevorderde opleidingen kunnen enkel via een klassikale opleiding worden gevolgd. 

 Wanneer we de reflectiekaders die werden aangereikt tijdens de CoP gebruiken, dan stellen we vast 

dat het huidige ICT-aanbod van het OFO een productgericht aanbod is binnen een kennisverwervende 

opvatting over leren (Sfard, in Tynjälä, 2006). De nadrukt ligt hier op kennisverwervingsmodel via 

een opleiding op basis van standaardconcepten waarbij de klant momenteel niet mee beslist over het 

aanbod en de inhoud.  

7.2 Welke verwachtingen hebben jonge hogeropgeleide werknemers omtrent de vorm en inhoud 

van ICT-opleidingen? 

Zowel uit het kwalitatief als kwantitatief onderzoek blijkt dat de jonge werknemers meer geïnformeerd 

willen worden over de ICT-opleidingen van het OFO. Het zou ertoe leiden dat jonge werknemers 

sneller geneigd zijn om een ICT-opleiding te volgen. Uit beide onderzoeken blijkt dat het rondsturen 
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van een nieuwsbrief de kennisname van het ICT-aanbod zou verhogen. Daarnaast zijn jonge 

werknemers ook een voorstander van het krijgen van een korte omschrijving per opleiding alsook van 

meer publiciteit rond de ICT-opleidingen.  

Volgens het kwalitatief onderzoek willen jonge werknemers vooral de leervormen voor de ICT-

opleidingen zien veranderen. Uit dit onderzoek volgen vooral suggesties tot het veranderen van 

leervormen zoals werken met experten, good practices, instructiefilms, concrete vragen behandelen in 

workshops, ‘tips & tricks’-rubrieken en e-learning met een online chatmodule. Uit het theoretisch 

kader bleek dat jongeren heel snel informatie willen krijgen die ze nodig hebben om een probleem op 

te lossen (Kluwer, 2013; Moonen, 2012; Pedro, 2006; Prensky, in Helsper & Eynon, 2009). De 

leervormen die in het kwalitatief onderzoek werden voorgesteld door hen, spelen in op deze snelle 

informatieverwerving. Daarnaast stellen we ook vast dat dit zeer sterk aansluit op de 

participatiemetafoor beschreven door Sfard (in Tynjälä, 2006). Hierbij willen jonge werknemers graag 

participeren en hebben ze een grotere voorkeur voor het informele leren. 

Deze resultaten zijn toch licht contrasterend met de bevindingen uit het kwantitatief onderzoek. Uit 

het kwantitatief onderzoek blijkt dat de meerderheid van de bevraagde jonge werknemers ICT-

activiteiten het liefst bijleren in formele opleidingen, dit zowel in klassikale opleidingen als via e-

learning. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat slechts 20% van de respondenten van het 

kwantitatief  onderzoek al een ICT-opleiding hebben gevolgd bij het OFO. Bijgevolg hebben zij niet 

zoveel ervaring met de huidige opleidingen, waardoor ze geen alternatieven voor de huidige 

opleidingen wensen te volgen. Een betere verdeling tussen wel of geen ICT-opleiding gevolgd bij het 

kwantitatief onderzoek had hier misschien andere resultaten opgeleverd. Office-pakketten wensen de 

bevraagde jonge werknemers te leren via een opleiding, het efficiënt beheren van een mail 

daarentegen wensen ze via e-learning of op zelfstandige basis onder de knie te krijgen. Websites en 

grafische vormgeving wensen ze niet te leren indien ze het aan een collega kunnen vragen. Indien de 

bevraagde jonge werknemers willen leren presenteren via verschillende media, is dat hoofdzakelijk via 

een opleiding; een presentatie maken scoort ook goed via e-learning. Voor het leren delen van 

documenten wordt e-learning verkozen, bij het leren hoe online te communiceren worden zowel e-

learning als opleidingen vooropgesteld.  

 Uit het kwantitatief onderzoek blijkt ook dat jonge werknemers wensen bij te leren van directe 

collega’s indien er zich een ICT-probleem voordoet. Indien de bevraagde jonge werknemers iets niet 

weten op het vlak van ICT, vragen ze het eerst aan directe collega’s of zoeken zelf een oplossing via 

het internet. Ze wensen echter direct een oplossing voor hun probleem. 

 Algemeen kan hier gesteld worden dat wanneer jonge werknemers snel willen geholpen zijn bij een 

ICT-probleem, dat ze dan teruggrijpen naar snellere en meer interactieve leervormen zoals in het 

kwalitatief onderzoek sterk naar voren komt. Dit sluit goed aan bij de gedachtegang dat jongeren snel 

willen geholpen worden bij een probleem (Kluwer, 2013; Moonen, 2012; Pedro, 2006; Prensky, in 

Helsper & Eynon, 2009). Wanneer jongeren echter het volledige pakket willen bijleren, dan grijpen ze 
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terug naar een formele opleiding of een opleiding via e-learning. Dit sluit ook aan bij de bevindingen 

uit de Kluwer learning indicator (Kluwer, 2013) dat formele opleidingen nog steeds erg populair zijn 

wanneer een tekort aan kennis en vaardigheden bijgewerkt moet worden. We kunnen hier concluderen 

dat het leren van de jonge werknemers hier best benaderd wordt door de participatiemetafoor waar 

zowel formeel als informeel leren naast elkaar kunnen bestaan.. 

Uit het kwantitatief onderzoek blijkt dat jonge werknemers graag meer inspraak zouden willen in 

het ICT-aanbod van het OFO. Er blijkt ook dat er nog steeds een grote vraag is naar opleidingen in  

Office-pakketten. Toepassingen van Word, Excel en Acces staan met stip bovenaan in de lijst met 

opleidingen die de bevraagde jonge werknemers wensen te volgen. Daarnaast wordt in het kwalitatief 

onderzoek aangegeven dat de ICT-opleidingen nog aangevuld kunnen worden met projectmanagement 

software, sociale media, mobiele apps en Sharepoint. De toegenomen interesse voor Sharepoint of 

andere programma’s om informatie met elkaar te delen blijkt ook uit het kwantitatief onderzoek. 

Volgens zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek willen jonge werknemers dat er een betere 

niveaubepaling komt. Het is nu vaak nog niet duidelijk tot welk niveau je jezelf mag rekenen. 

Daarnaast heeft dit opnieuw alles te maken met de snelheid waarmee jonge werknemers vooruitgang 

willen boeken, want uit het kwalitatief onderzoek bleek dat jonge werknemers bang zijn om deel te 

nemen aan ICT-opleidingen omdat er te veel verschillende niveaus in de les aanwezig zijn waardoor 

het tempo te sterk zal vertragen. De angst om tijd te verliezen en niet snel antwoorden op hun vragen 

te krijgen speelt een grote rol in het niet deelnemen aan opleidingen. Verder blijkt uit kwantitatief 

onderzoek dat de jonge werknemers na de opleidingen een beroep wensen te doen op een 

contactpersoon voor eventuele vragen en e-mails met nieuwe tips in verband met de gevolgde 

opleiding wensen te ontvangen. Ook dit sluit nauw aan bij de participatiemetafoor (Sfard, in Tynjälä, 

2006) waarbij vragen uit de praktijk geïntegreerd worden bij het volgen van formele opleidingen. 

 Uit zowel het kwantitatief als kwalitatief onderzoek blijkt dat e-learning niet wordt gekozen 

door de bevraagde jonge werknemers omdat de lessen te vaak uitgesteld worden als er te veel ander 

werk is en de interactie met de trainer gemist wordt. Er werd ook aangegeven dat het aanbod te 

beperkt is en de e-learning best ingepland wordt om niet gestoord te worden. Anderzijds biedt e-

learning volgens de bevraagde jonge werknemers het voordeel dat ze op eigen tempo de lessen kunnen 

doornemen en de thema’s zoveel kunnen herhalen als ze willen.  

7.3 Is er een discrepantie tussen het huidige aanbod van het OFO en de verwachtingen van de jonge 

werknemer? Zo ja, welke? 

Eerst en vooral stellen we vast dat jonge werknemers willen dat het OFO nog meer reclame en 

publiciteit maakt voor hun ICT-opleidingen dan dat het nu al doet. Uit het kwantitatief onderzoek 

bleek immers dat bijna de helft van de respondenten het huidige ICT-aanbod niet kennen.  

Ten tweede merken we op dat de leerinhouden die momenteel door het OFO worden aangeboden 

als voldoende worden beschouwd door de jonge werknemers. Office blijft voor de jonge werknemers 
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de belangrijkste leerinhoud wat betreft ICT. Er zijn wel een aantal suggesties om het ICT-aanbod uit te 

breiden, maar dit lijkt niet de kern van het probleem te zijn. 

Wanneer we naar de huidige leervormen kijken die momenteel door het OFO worden aangeboden 

dan merken we op dat deze met niet veel variatie in het aanbod beschreven wordt. Op basis van de in 

het theoretisch kader reeds geschetste tendensen omtrent het nieuwe leren en het leren van jonge 

werknemers, spreken deze leervormen jongere werknemers mogelijk minder aan. Het OFO 

veronderstelt dat de klanten een attitude hebben om op een middellange termijn een inschrijving voor 

een cursus te plannen, aangezien er voor de opleidingen altijd wachttijden zijn. De autonome 

medewerker is volgens Jaspers e.a. (2005) vooral gericht op zelfsturing en zelfregulering en zal in de 

eerste plaats leerkansen benutten uit zijn dagelijkse praktijk. Daarbij matcht eerder een visie op leren 

volgens een het participatiemodel en/of een kenniscreatiemodel (Sfard, in Tynjälä, 2006). Deze visie 

op leren wordt momenteel weinig aangereikt in het huidige ICT-aanbod van het OFO. Daarnaast werd 

in het theoretisch kader ook vastgesteld dat jonge medewerkers graag een snelle oplossing hebben 

voor hun problemen (Kluwer, 2013; Moonen, 2012; Pedro, 2006; Prensky, in Helsper & Eynon, 

2009), ook dit is momenteel niet mogelijk bij het OFO. 

Verder willen jonge medewerkers ook een betere niveaubepaling voor de ICT-opleidingen. 

Momenteel is er geen test die het niveau van een deelnemer bepaalt. Vroeger was er wel zo’n test, 

maar deze bleek het echte niveau van deelnemers niet goed in kaart te brengen. Toch merken we bij de 

jonge medewerkers dat er wel degelijk een nood is aan een goede intake zodat deelnemers zeker zijn 

dat ze op het juiste niveau zitten en dat ze hierdoor dus minder tijdsverlies zullen oplopen tijdens het 

volgen van een ICT-opleiding.  

Tot slot merken we nog op dat jonge werknemers nood hebben aan interactie bij de opleidingen. Zo 

zijn ze een voorstander van leervormen waarbij een coach aanwezig is of een contactpersoon die ze 

kunnen contacteren na het volgen van opleidingen. Het komt er eigenlijk op neer dat jonge 

werknemers ook vragen rond concrete ICT-problemen willen stellen aan het OFO, naast het volgen 

van de formele opleidingen. Hierbij merken we sterke overeenkomsten met de trainer als inspirator 

zoals voorgesteld door Jaspers e.a. (2005).  

7.4 Aanbevelingen naar het OFO toe 

In dit deel geven we suggesties aan die het OFO zou kunnen overwegen om de ICT-opleidingen af te 

stemmen op de verwachtingen van de jonge hogeropgeleiden.  

7.4.1 Inspelen op de verwachting naar tijdswinst 

De jonge hogeropgeleide maakt bij zijn overweging om al dan niet een opleiding te volgen een sterke 

afweging of de tijdsinvestering in de opleiding wel degelijk de moeite loont. Op dit tijdswinstaspect 

zou kunnen ingespeeld worden door middel van het aanbieden van korte thema-opleidingen. Het korte 

aspect van een soortgelijke opleiding spreekt de jongere werknemer meer aan. Alsook het werken met 

thema’s  geef hen de mogelijkheid om op voorhand de afweging te maken of men over de aangeboden 
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thema’s wil bijleren. Het is voor hen dan duidelijker wat ze tijdens de opleiding kunnen verwachten. 

Door middel van het weergeven van een aantal voorbeeldoefeningen kan men de inhoud 

verduidelijken. Op deze manier krijgt de deelnemer op voorhand inzicht in de manier van aanpak.  

Wanneer men een praktijkvoorbeeld linkt aan een macro of instructiefilm kan de cursist effectief  zien 

welke tijdswinst een bepaalde vaardigheid oplevert tijdens het werk.  

7.4.2 Inspelen op de vraag naar niveaubepaling 

De jonge hogeropgeleide medewerker vindt het in de huidige aanbodbeschrijving moeilijk om het 

niveau van de opleiding te onderscheiden en wenst voldoende garantie dat het niveau voldoende hoog 

is. Omdat het niet evident is om op grote schaal de ICT-vaardigheden van  klanten  te meten, die niet 

altijd onmiddellijk een cursus kunnen volgen, en de beleving van niveaubepaling gedeeltelijk op 

perceptie berust, hebben we de volgende suggesties. 

 Ten eerste zou het aanbod  kunnen geherformuleerd worden in thema’s en trajecten zodat het 

onderscheid tussen beginners en gevorderd niet meer door de klant, op basis van eigen inschatting, 

gemaakt moet worden. Men zou hierbij bijvoorbeeld een aantal basisvaardigheden in thema’s kunnen 

bundelen. Ofwel volgt men deze thema’s effectief ofwel kan men vrijgesteld worden na het slagen op 

een test. Bijvoorbeeld alvorens in Excel-lijsten te beheren dient men het opmaken van werkbladen en 

selecteren van data onder de knie te hebben.  

 Ten tweede zou het verwerven van ICT-vaardigheden een doelstelling kunnen zijn die men binnen 

elke overheidsdienst, tijdens een evaluatiecyclus, op het niveau van het team formuleert. Daarbij kan 

elk team bepalen welke ICT-vaardigheden cruciaal zijn om het werk binnen de dienst vlot uit te 

voeren. Vervolgens kan er op individueel niveau in het evaluatiegesprek besproken worden waar de 

medewerker zichzelf situeert binnen deze verwachte vaardigheden. Het biedt voor de leidinggevende 

eveneens een aanknopingspunt om het vorderen naar een hoger vaardigheidsniveau bespreekbaar te 

maken. Dit veronderstelt eveneens dat ook de leidinggevenden moeten bijblijven op het vlak van 

inzichten in de mogelijkheden van ICT. Er zou een checklist kunnen ontwikkeld worden die teams 

kunnen aanwenden  om de ICT-doelstellingen helpen te bepalen. 

7.4.3 Inspelen op een just enough-voorkeur 

Men kan zich de vraag stellen of het nodig is om het volledige Mircosoft-pakket in één keer te 

doorlopen. Door het totale aanbod voor te stellen in een aantal vaardigheidsthema’s (waarvoor men 

kan vrijgesteld worden) en keuzethema’s, worden hogeropgeleiden vrij gelaten in het maken van eigen 

keuzes en het spreiden van deze keuzes overheen de tijd. Dit spreekt hen meer aan omdat het  inspeelt 

op de verwachting van tijdswinst en de vraag naar niveaubepaling. 

7.4.4 Inspelen op de voorkeur voor een hoger tempo. 

Er kan verwacht worden dat het bespreken van de ICT-niveaubepaling op de werkplek kan leiden tot 

een verbeterde opvolging  van minder vaardige medewerkers. Enerzijds zal het idee dat men zichzelf 
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kan vrijstellen door te slagen na een proef  een gevoel geven dat de niveaubepaling effectief gemeten 

wordt. Anderzijds kan bij een medewerker die zijn vaardigheden te hoog inschat een realistischere 

inschatting gemaakt worden van zijn vaardigheden.  

 Daarnaast kan een pictogram het tempo en de duur van de cursus  uitdrukken. Sommige cursisten 

ontdekken liever in de eerste plaats zoveel mogelijk zelf. Deze groep heeft in mindere mate nood aan 

een trainer die alles tot in detail uitlegt en veel herhaalt en verkiest een hoger tempo. Iemand die liever 

heeft dat de trainer veel herhaalt, zal zich meer thuis voelen in een groep met een trager tempo. Dit 

pictogram voor een trager tempo kan gekoppeld worden aan het gebruikelijke traject van 4 halve 

dagen naast een pictogram voor een ingekort traject. 

7.4.5 Inspelen op een niet-intentionele cursist 

De autonome medewerker zal zich in de eerste plaats richten op de leerkansen op de werkplek. In zijn 

associaties die hij maakt bij het leren zal hij er niet altijd aan denken om bij een leerbehoefte een 

catalogus of website te raadplegen. Deze potentiële cursisten zouden op de volgende manieren 

getriggerd kunnen worden.  

In het algemeen zou het technisch design van de website beter kunnen afgestemd worden op de 

niet-intentionele bezoeker van de webpagina.  

Ten eerste zou het dienstenaanbod van het OFO kunnen voorgesteld worden als een winkelstraat of 

een winkelgalerij. Elk dienstenaanbod kan binnen dit concept meer visueel en concreter voorgesteld 

worden als een virtuele shop. De niet-intentionele bezoeker kijkt en keurt vooral met zijn ogen, snel en 

vluchtig. Hij leest niet meer grondig en nauwkeurig de technische bijsluiter alvorens een keuze te 

maken. Binnen dit concept zouden de beschrijvingen van het aanbod in de catalogus beperkt kunnen 

worden tot enkel korte beschrijvingen waarbij de mogelijkheid bestaat om bij interesse door te klikken 

naar meer informatie.  

Ten tweede is het aangeraden om de informatie aan te vullen met concrete voorbeelden die men op 

voorhand reeds kan inkijken op de webpagina. 

Als derde suggestie zou het aanbieden van de mogelijkheid om zich te kunnen inschrijven voor een 

nieuwsbrief de potentiële cursisten aanmoedigen. Deze nieuwsbrief kan men  voorzien van  een vaste 

rubriek met linken naar “last minute” inschrijvingen voor ICT opleidingen, linken naar goede 

praktijkvoorbeelden, tips & tricks…. 

7.4.6 Inspelen op de vraag om mee te beslissen over het aanbod 

Het OFO zou de ICT-intentionele klant kunnen prikkelen om samen na te denken over het aanbod. 

De installatie van een digitale ideeënbus op de website zou het mogelijk maken voor de klant om een 

behoefte aan een nieuwe software te signaleren. Het inzetten van deze technologie houdt de opvolging 

van de voorstellen beheersbaar. Het aanbieden van een e-mailadres zou daarentegen bij de klant een 

hogere verwachting naar een opleiding op maat kunnen creëren. 
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Daarnaast zou het OFO een jaarlijkse evaluatie van de ICT-opleidingen aan haar klanten kunnen 

voorleggen. Aan de hand van een lijst met de huidige ICT-opleidingen kan men nagaan welke 

opleidingen in het oog van de klant niet meer voldoen en geschrapt mogen worden. 

7.4.7 Inspelen op de verwachtingen rond e-learning  

Voor een zelfregulerende lerende, die in een formule van e-learning studeert, zijn de volgende criteria 

belangrijk om in acht te nemen. Het is voor hen belangrijk dat de volgorde van de thema’s die 

bestudeerd zullen worden zelf bepaald kunnen worden. Daarnaast beschikken ze graag over een ruim 

aanbod van oefeningen. Ook het zelf kunnen bepalen van eigen herhalingssessies blijkt een 

belangrijke factor om de nodige aandacht aan te besteden. Het zou bovendien  handig zijn mocht het 

programma toelaten om zelf notities of markeringen te kunnen aanbrengen bij het maken van de 

oefeningen. Tenslotte blijkt het kunnen afdrukken van een synthese of de syllabus ook een vereiste. 

Het strekt tot aanbeveling dat het huidig e-learning pakket voor ICT-opleidingen geëvalueerd wordt op 

deze criteria. Eventueel kan er vergeleken worden met alternatieven. 

7.4.8 Inspelen op het fenomeen self-directed 

De autonome zelfregulerende medewerker gaat in de eerste plaats zelf op zoek door te googelen. Men 

kan hier op inspelen door  hen een databank met de meest voorkomende problemen of FAQ aan te 

bieden. Door een duidelijke opbouw en een eenvoudige navigatie kan men op deze manier snel een 

pasklare oplossing zoeken voor het gestelde probleem. Er kunnen linken voorzien worden naar 

betrouwbare sites die door de ICT-trainers beoordeeld werden. Daarnaast kan de ICT-trainer vanuit 

zijn expertise “bloggen” over bepaalde thema’s  die tot zijn/haar vakgebied behoren.   

7.4.9 De  toolkit introduceren 

Naar aanleiding van de COP werd er binnen dit project een toolkit samengesteld waarbinnen enkele 

reflectiekaders werden voorgesteld. Deze reflectiekaders kunnen een houvast bieden bij het inspelen 

op bovenstaande suggesties. Ze bieden meer inzicht in de visie op leren, de autonome medewerker , 

gebruik van promotiekanalen, de didactiek van het lesgeven en de rol die de trainers/opleiders 

hierbinnen kunnen spelen.  Het theoretisch kader hieromtrent werd eerder in dit verslag geschetst ( 6.1 

De toolkit als product). De reflectiekaders kunnen teruggevonden worden in de bijlages ( Bijlage 6A, 

6B, 6C, 6D en 6E). Deze toolkit kan gebruikt worden om de dialoog intern verder te zetten tussen 

trainers en solution managers. Daarnaast is  het een bruikbaar instrument om de inzichten uit dit 

onderzoek terug te koppelen naar de externe partners bij de federale overheidsdiensten. 

7.5 Beperkingen van het onderzoek 

De meeste beperkingen van dit onderzoek hebben te maken met de gehanteerde methodologie. Een 

eerste beperking ligt bij de steekproef die werd getrokken voor de vragenlijst. Omwille van de 

tijdsnood waarin we verkeerden, werd er gekozen om met een lijst van respondenten te werken die 

door het OFO werd aangeleverd. Het was immers niet meer mogelijk om alle jonge werknemers 
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tewerkgesteld aan de federale overheid te bereiken via persoonlijke uitnodigingen. De lijst die via het 

OFO werd aangeleverd bevatte alleen jonge werknemers die al een standaardopleiding gevolgd 

hadden bij het OFO in de tijdspanne tussen 2008 en 2013 en waarvan hun e-mailadres in het bestand 

was opgenomen. Een gevolg hiervan is dat we enkel uitspraken kunnen doen over die groep 

respondenten. Jonge werknemers die nog nooit in contact kwamen met het OFO voor en opleiding 

werden niet bevraagd en we kunnen bijgevolg over deze doelgroep geen uitspraak doen. Dat heeft tot 

gevolg dat we niet weten hoe deze jonge werknemers ICT willen bijleren en wat hen afremt om een 

opleiding bij het OFO te volgen. Dit is toch een grote beperking van dit onderzoek omdat we de 

resultaten niet kunnen generaliseren naar de volledige populatie jonge werknemers bij de federale 

overheid. Een suggestie voor vervolgonderzoek is om de volledige populatie jonge werknemers 

tewerkgesteld bij de federale overheid binnen een soortgelijke bevraging te betrekken zodat ook 

gegevens over die werknemers die nog nooit deelnamen aan een opleiding in kaart worden gebracht. 

 Een andere beperking van dit onderzoek werd al kort aangehaald bij de algemene beperkingen. De 

vragenlijst werd op een zeer exploratieve wijze opgesteld op basis van de informatie verkregen bij de 

interviews. Er werd geen gebruik gemaakt van reeds gevalideerde meetinstrumenten of bepaalde 

gestandaardiseerde constructen.  

 Dit leidt op zijn beurt tot een volgende beperking, namelijk dat de mogelijkheden om het 

verwerken van de vragenlijst zeer beperkt waren. Er konden geen constructen teruggevonden worden 

in de data waardoor er niet met schalen en somscores kon gewerkt worden. Dit heeft ons ertoe 

gebracht om enkel beschrijvende statistieken te gebruiken omdat meer diepgaande analyses niet aan de 

orde waren. Een suggestie naar vervolgonderzoek is om een meetinstrument te ontwikkelen dat peilt 

naar de behoeftes van werknemers inzake ICT-opleidingen zodat resultaten diepgaander geanalyseerd 

kunnen worden.  

 Hoewel het buiten de scope van dit onderzoek valt, kan het ook een meerwaarde zijn om de 

achtergrondgegevens van respondenten te betrekken bij dit onderzoek. Deze achtergrondgegevens 

werden wel bevraagd, maar door tijdsnood konden deze niet meer verder verwerkt worden. 

Vervolgonderzoek zou kunnen nagaan of de behoeftes inzake ICT-opleidingen verschillen per FOD of 

per niveau. 
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Figuur 1. Organogram van de FOD P&0. 

Figuur 2. Leeftijdsverdeling binnen ICT-opleidingen (links) en binnen alle standaardopleidingen 

(rechts). 

Figuur 3. Overzicht methodologie.  

Figuur 4. Overzicht standaardopleidingen. 

Figuur 5. Overzicht inhoudstabel PC-vaardigheden. 

Figuur 6. Overzicht opleiding Grafieken in Excel 2010. 

Figuur 7. Opdeling ICT-opleidingen in klas en in blended learning. 
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