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Door de interviewer in te vullen

Interviewernummer:  
_
 

Interviewdatum:  
_
  

_
  

WE_ID: 

Geboortedatum:  
_
  

_
 

Geslacht:   man
   vrouw

Regelnummer HH Box : 

Voor u gaat inVullen…..

Deze vragenlijst gaat over eventuele deelname aan onderwijs in de vorm van opleidingen of cursussen, informeel leren en de 
toegang en belemmeringen voor het volgen van onderwijs. De vragen hebben betrekking op de afgelopen 12 maanden. Ook 
als u in die periode niet heeft deelgenomen aan opleidingen of cursussen is deze vragenlijst relevant.

Bij de meeste vragen in de vragenlijst kunt u het antwoord dat op u van toepassing is aankruisen of u kunt antwoord geven 
door middel van het invullen van een getal. Als bij een vraag meerdere antwoorden mogelijk zijn, staat dit duidelijk aangege-
ven. Soms kunt u één of meer vragen overslaan. Dan staat achter het door u aangekruiste antwoord naar welke vraag of welk 
deel u verder dient te gaan.

aanwijzingen voor het invullen van de vragenlijst.

invulinstructie

 Per vraag één antwoord aankruisen,
 tenzij anders is aangegeven.

Doorgaan naar aangegeven vraag, 
tussenliggende vragen overslaan.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Vragenlijst
leren van volwassenen



2

1 Wat is uw geboortedatum?
 
_
  

_
 

2 Ik ben een Man  1

Vrouw  2

aCHtergronDinFo DeelneMer
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aCHtergronDinFo DeelneMer

a1 Volgde u in de afgelopen 12 maanden of volgt u momenteel één of meer opleidingen of cursussen met een duur van 
minder dan 6 maanden (hobbycursussen inbegrepen)? 
Het kan hierbij gaan om opleidingen of cursussen in de volgende vormen:
Meedere antwoorden mogelijk.

Cursus of privélessen: 
Dit zijn geplande periodes van training of instructie waarin kennis 
of vaardigheden mondeling worden overgedragen aan een aantal 
deelnemers tegelijk (klassikaal) of aan een individu.

Ja  1

Nee  2

Cursus op afstand: 
Dit is een geplande periode van scholing op schriftelijke wijze 
of via een elektronische leeromgeving, bijvoorbeeld bij de LOI, 
Open Universiteit, de hobbyacademie etc.

Ja  3

Nee  4

Seminar of workshop: 
Dit zijn seminars, workshops, congressen of lezingen met als doel 
dat nieuwe kennis en/of vaardig-heden worden opgedaan of dat 
bestaande kennis en/of vaardigheden verder worden ontwikkeld. 

Ja  5

Nee  6

Begeleide training op de werkplek:   
“Dit zijn geplande periodes van training of instructie georganiseerd 
door de werkgever, of het opdoen van praktische ervaring in de 
werksituatie, gebruik makend van de alledaagse werkinstrumenten. 
Bijvoorbeeld: introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers, 
training over veiligheidsvoorschriften binnen het bedrijf, inwerktraject 
onder begeleiding van naaste collega(’s).” 

Ja  7

Nee  8

a2 Hoeveel opleidingen of cursussen met een duur 
korter dan 6 maanden heeft u in de afgelopen 12 
maanden gevolgd of volgt u momenteel?  

vul het aantal in

a  DeelnaMe aan oPleiDingen 

a3a Kunt u van elke opleiding of cursus aangeven in welke van onderstaande vier categorieën deze het beste ingedeeld 
kan worden? Graag hieronder aankruisen in de kolommen A3a1 t/m A3a4 (links).

a3b Kunt u vervolgens willekeurig drie opleidingen of cursussen selecteren waarover u hierna een aantal vragen gaat 
beantwoorden? Graag hieronder aankruisen in de kolommen A3b1 t/m A3b3 (rechts).

A3a1 A3a2 A3a3 A3a4 A3b1 A3b2 A3b3

Opleiding of cursus Cursussen 
of privé-
lessen

Cursussen 
op afstand

Seminars 
of work-
shops

Begeleide 
training op 

de werkplek

Opleiding 
of cursus

A

Opleiding 
of cursus

B

Opleiding 
of cursus

C

1  a  a  a  a  a  a  a

2  b  b  b  b  b  b  b

3  c  c  c  c  c  c  c

4  d  d  d  d  d  d  d

5  e  e  e  e  e  e  e

6  f  f  f  f  f  f  f

7  g  g  g  g  g  g  g

8  h  h  h  h  h  h  h

9  i  i  i  i  i  i  i

10  j  j  j  j  j  j  j

indien u bij iedere vorm “nee” heeft geantwoord, ga dan naar deel B
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Nu volgen per willekeurig gekozen opleiding of cursus een aantal vragen, te beginnen bij de door u aangegeven opleiding  
of cursus A.

oPleiDing oF CurSuS a

onderwerp

a4a Op welk gebied of onderwerp was de door u geselecteerde opleiding of cursus A gericht? A4a
opleiding A

taal, taalvaardigheid en creatief 
(bijvoorbeeld: muziek, tekenen, tuinieren, mode, beauty en lifestyle)

 1

iCt, computervaardigheden en dataverwerking (bijvoorbeeld: programmeren, 
webdesign, netwerkbeheer, gebruik van diverse softwarepakketten, effectief 
PC-gebruik)

 2

Verkoop, marketing en communicatie (bijvoorbeeld: NIMA, commercieel 
medewerker, verkooptechnieken, makelaardij)

 3

Persoonlijke vaardigheden (bijvoorbeeld: communicatieve vaardigheden, 
presentatietechnieken, kwaliteitsbewaking, assertiviteit)

 4

techniek, bouw en constructie (bijvoorbeeld: metaalbewerking, automontage, 
telecommunicatie, elektrotechniek, metselen)

 5

Milieu en arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld: EHBO, bedrijfshulpverlening, 
recycling, ecologie) 

 6

Horeca, toerisme, transport en veiligheidsdiensten (bijvoorbeeld: chauffeursdiploma, 
inkoper, magazijnmedewerker, basisveiligheid, opsporingsambtenaar)

 7

Boekhouding, financiën, (personeels)management en kantoorwerk 
(bijvoorbeeld: secretariële vaardigheden, leidinggeven, belastingen, boekhouden, 
verzekeringen, financieringen)

 8

gezondheidszorg en opvoeding (bijvoorbeeld: voeding, verzorging, 
verpleegkundige vaardigheden, kinderopvang)

 9

anders  10

redenen en resultaten

a5a Wat was de voornaamste reden om deze opleiding of cursus te volgen? A5a
opleiding A

Voornamelijk werkgerelateerde redenen  1

Voornamelijk persoonlijke interesse  2
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a6a Kunt u de redenen waarom u deelgenomen hebt aan deze opleiding of cursus 
nauwkeuriger specificeren? Meerdere antwoorden mogelijk.

A6a
opleiding A

Om mijn werk beter te doen en/of carrièrevooruitzichten te verbeteren  1

Om de kans op baanverlies te minimaliseren  2

Om de kans op het vinden (of veranderen) van een baan/beroep te verhogen  3

Om mijn eigen bedrijf op te starten  4

Ik was verplicht om deel te nemen  5

Om kennis en/of vaardigheden te verwerven die nuttig is/zijn in mijn dagelijks leven  6

Om mijn kennis en/of vaardigheden te verruimen over een onderwerp dat mij interesseert  7

Om een certificaat te behalen  8

Om nieuwe mensen te ontmoeten / voor mijn plezier  9

Andere redenen  10

a7a opleiding A

Ja Nee

Heeft deze opleiding of cursus geleid of gaat deze leiden tot een wettelijk vereist diploma, 
certificaat of getuigschrift, dat nodig is voor de uitvoering van uw huidig of toekomstig beroep?

 1  2

a8a Hoeveel van de verworven kennis en/of vaardigheden in deze opleiding of cursus heeft u 
gebruikt of verwacht u te gaan gebruiken (in uw privéleven of voor uw baan)? 

A8a
opleiding A

Heel veel  1

Relatief veel  2

Relatief weinig  3

Niets  4

a9a Helemaal 
mee 

oneens

Enigszins 
mee 

oneens

Neutraal Enigszins 
mee 
eens

Helemaal 
mee 
eens

De verworven kennis en/of vaardigheden in deze 
opleiding of cursus kunt u ook gebruiken als u bij 
een andere organisatie zou gaan werken.

 1  2  3  4  5

a10a Deze opleiding of cursus heeft u gestimuleerd om 
ook tijdens uw werk meer te leren.

 1  2  3  4  5
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Vorm en organisatie

a11a Heeft u voor deze opleiding of cursus gebruik gemaakt van internet of van een computer? A11a
opleiding A

Ja, alleen internet  1

Ja, alleen een computer  2

Ja, beide  3

Nee, geen van beide  4

a12a Wie was of is de aanbieder van deze opleiding of cursus? A12a
opleiding A

Uw werkgever  1

Een opleidings- of trainingsinstituut  2

Een werkgeversorganisatie, vakbond of kamer van koophandel  3

Een non-profit organisatie (bijvoorbeeld culturele organisatie, politieke partij)  4

Een individu (bijvoorbeeld bijles door een student)  5

Andere  6

a13a Volgde of volgt u deze opleiding of cursus in Nederland of in het buitenland? 
Één antwoord mogelijk.

A13a
opleiding A

In Nederland  1

In het buitenland  2

tijdsbesteding

a14a opleiding A

Hoeveel lesuren heeft u in de afgelopen 12 maanden voor deze opleiding of cursus 
bijgewoond? Vul het aantal lesuren in.   

uren

a15a opleiding A

Kunt u een indicatie geven van het aantal uren dat u in de afgelopen 12 maanden, naast 
de lesuren, voor deze opleiding of cursus heeft besteed aan huiswerk en/of zelfstudie en 
reistijd? Vul het geschatte aantal uren in.  

uren

a16a Hebben deze lesuren tijdens de betaalde werkuren plaatsgevonden?
Onder de betaalde werkuren valt ook het betaalde studieverlof.

A16a
opleiding A

Alleen tijdens de betaalde werkuren  1

Meestal tijdens de betaalde werkuren  2

Meestal buiten de betaalde werkuren  3

 Alleen buiten de betaalde werkuren  4

Ik heb niet gewerkt tijdens deze periode  5
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a17a Wat is of was de totale duur van deze opleiding of cursus?
Vul hier de tijd van startdatum tot (vermoedelijke) einddatum in.

A17a
opleiding A

Eén of enkele dage(n)  1

1 week  2

Tussen 1 week tot en met een 1 maand  3

Tussen 1 tot en met 2 maanden  4

Tussen 2 tot en met 3 maanden  5

Tussen 3 tot en met 6 maanden  6

Kosten

Ja, volledig Ja, 
gedeeltelijk

Nee, 
helemaal 

niets

Er waren 
geen 

dergelijke 
kosten

Ik was niet 
werkzaam 

tijdens deze 
periode

Weet ik 
niet

a18a Heeft uw werkgever het inschrijf-, 
les- en examengeld voor deze 
opleiding of cursus betaald?

 1  2  3  4  5  6

a19a Heeft uw werkgever de onkosten voor 
boeken of andere studiematerialen 
(computer, CD’s, DVD’s, software, e.d.) 
voor deze opleiding of cursus betaald?

 1  2  3  4  5  6

Ja, 
volledig

Ja, 
gedeeltelijk

Nee, 
helemaal 

niets

a20a Heeft u of een ander familielid het inschrijf-, les- en examengeld voor deze 
opleiding of cursus betaald? 

 1  2  3

a21a Heeft u of een ander familielid betaald voor boeken of andere studiematerialen 
(computer, CD’s, DVD’s, software, e.d.) voor deze opleiding of cursus? 

 1  2  3

€ 1-99 € 100-249 € 250-499 € 500-999 € 1000 
of meer

Niet van 
toepassing

a22a Hoeveel inschrijf-, les- en examengeld 
heeft u of een ander familielid voor 
deze opleiding of cursus betaald in de 
afgelopen 12 maanden?

 1  2  3  4  5  6

a23a Hoeveel heeft u of een ander familielid 
in de afgelopen 12 maanden betaald 
voor boeken of ander studiemateriaal 
voor deze opleiding of cursus?

 1  2  3  4  5  6

 

indien u bij vraag a2 één opleiding of cursus heeft opgegeven dan kunt u nu door naar deel B 

indien u bij vraag a2 meer dan één opleiding of cursus heeft opgegeven dan kunt nu door naar vraag a4b



8

Nu volgen een aantal vragen voor de door u aangegeven opleiding of cursus B.

oPleiDing oF CurSuS B

onderwerp

a4b Op welk gebied of onderwerp was de door u geselecteerde opleiding of cursus B gericht? A4b
opleiding B

taal, taalvaardigheid en creatief 
(bijvoorbeeld: muziek, tekenen, tuinieren, mode, beauty en lifestyle)

 1

iCt, computervaardigheden en dataverwerking (bijvoorbeeld: programmeren, 
webdesign, netwerkbeheer, gebruik van diverse softwarepakketten, effectief 
PC-gebruik)

 2

Verkoop, marketing en communicatie (bijvoorbeeld: NIMA, commercieel 
medewerker, verkooptechnieken, makelaardij)

 3

Persoonlijke vaardigheden (bijvoorbeeld: communicatieve vaardigheden, 
presentatietechnieken, kwaliteitsbewaking, assertiviteit)

 4

techniek, bouw en constructie (bijvoorbeeld: metaalbewerking, automontage, 
telecommunicatie, elektrotechniek, metselen)

 5

Milieu en arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld: EHBO, bedrijfshulpverlening, 
recycling, ecologie) 

 6

Horeca, toerisme, transport en veiligheidsdiensten (bijvoorbeeld: chauffeursdiploma, 
inkoper, magazijnmedewerker, basisveiligheid, opsporingsambtenaar)

 7

Boekhouding, financiën, (personeels)management en kantoorwerk 
(bijvoorbeeld: secretariële vaardigheden, leidinggeven, belastingen, boekhouden, 
verzekeringen, financieringen)

 8

gezondheidszorg en opvoeding (bijvoorbeeld: voeding, verzorging, 
verpleegkundige vaardigheden, kinderopvang)

 9

anders  10

redenen en resultaten

a5b Wat was de voornaamste reden om deze opleiding of cursus te volgen? A5b
opleiding B

Voornamelijk werkgerelateerde redenen  1

Voornamelijk persoonlijke interesse  2

a4b
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a6b Kunt u de redenen waarom u deelgenomen hebt aan deze opleiding of cursus 
nauwkeuriger specificeren? Meerdere antwoorden mogelijk.

A6b
opleiding B

Om mijn werk beter te doen en/of carrièrevooruitzichten te verbeteren  1

Om de kans op baanverlies te minimaliseren  2

Om de kans op het vinden (of veranderen) van een baan/beroep te verhogen  3

Om mijn eigen bedrijf op te starten  4

Ik was verplicht om deel te nemen  5

Om kennis en/of vaardigheden te verwerven die nuttig is/zijn in mijn dagelijks leven  6

Om mijn kennis en/of vaardigheden te verruimen over een onderwerp dat mij interesseert  7

Om een certificaat te behalen  8

Om nieuwe mensen te ontmoeten / voor mijn plezier  9

Andere redenen  10

a7b opleiding B

Ja Nee

Heeft deze opleiding of cursus geleid of gaat deze leiden tot een wettelijk vereist diploma, 
certificaat of getuigschrift, dat nodig is voor de uitvoering van uw huidig of toekomstig beroep?

 1  2

a8b Hoeveel van de verworven kennis en/of vaardigheden in deze opleiding of cursus heeft u 
gebruikt of verwacht u te gaan gebruiken (in uw privéleven of voor uw baan)? 

A8b
opleiding B

Heel veel  1

Relatief veel  2

Relatief weinig  3

Niets  4

a9b Helemaal 
mee 

oneens

Enigszins 
mee 

oneens

Neutraal Enigszins 
mee 
eens

Helemaal 
mee 
eens

De verworven kennis en/of vaardigheden in deze 
opleiding of cursus kunt u ook gebruiken als u bij 
een andere organisatie zou gaan werken.

 1  2  3  4  5

a10b Deze opleiding of cursus heeft u gestimuleerd om 
ook tijdens uw werk meer te leren.

 1  2  3  4  5
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Vorm en organisatie

a11b Heeft u voor deze opleiding of cursus gebruik gemaakt van internet of van een computer? A11b
opleiding B

Ja, alleen internet  1

Ja, alleen een computer  2

Ja, beide  3

Nee, geen van beide  4

a12b Wie was of is de aanbieder van deze opleiding of cursus? A12b
opleiding B

Uw werkgever  1

Een opleidings- of trainingsinstituut  2

Een werkgeversorganisatie, vakbond of kamer van koophandel  3

Een non-profit organisatie (bijvoorbeeld culturele organisatie, politieke partij)  4

Een individu (bijvoorbeeld bijles door een student)  5

Andere  6

a13b Volgde of volgt u deze opleiding of cursus in Nederland of in het buitenland? 
Één antwoord mogelijk.

A13b
opleiding B

In Nederland  1

In het buitenland  2

tijdsbesteding

a14b opleiding B

Hoeveel lesuren heeft u in de afgelopen 12 maanden voor deze opleiding of cursus 
bijgewoond? Vul het aantal lesuren in.   

uren

a15b opleiding B

Kunt u een indicatie geven van het aantal uren dat u in de afgelopen 12 maanden, naast 
de lesuren, voor deze opleiding of cursus heeft besteed aan huiswerk en/of zelfstudie en 
reistijd? Vul het geschatte aantal uren in.

  
uren

a16b Hebben deze lesuren tijdens de betaalde werkuren plaatsgevonden?
Onder de betaalde werkuren valt ook het betaalde studieverlof.

A16b
opleiding B

Alleen tijdens de betaalde werkuren  1

Meestal tijdens de betaalde werkuren  2

Meestal buiten de betaalde werkuren  3

 Alleen buiten de betaalde werkuren  4

Ik heb niet gewerkt tijdens deze periode  5
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a17b Wat is of was de totale duur van deze opleiding of cursus?
Vul hier de tijd van startdatum tot (vermoedelijke) einddatum in.

A17b
opleiding A

Eén of enkele dage(n)  1

1 week  2

Tussen 1 week tot en met 1 maand  3

Tussen 1  tot en met 2 maanden  4

Tussen 2  tot en met 3 maanden  5

Tussen 3 tot en met 6 maanden  6

Kosten

Ja, volledig Ja, 
gedeeltelijk

Nee, 
helemaal 

niets

Er waren 
geen 

dergelijke 
kosten

Ik was niet 
werkzaam 

tijdens deze 
periode

Weet ik niet

a18b Heeft uw werkgever het inschrijf-, 
les- en examengeld voor deze 
opleiding of cursus betaald?

 1  2  3  4  5  6

a19b Heeft uw werkgever de onkosten voor 
boeken of andere studiematerialen 
(computer, CD’s, DVD’s, software, e.d.) 
voor deze opleiding of cursus betaald?

 1  2  3  4  5  6

Ja, 
volledig

Ja, 
gedeeltelijk

Nee, 
helemaal 

niets

a20b Heeft u of een ander familielid het inschrijf-, les- en examengeld voor deze 
opleiding of cursus betaald? 

 1  2  3

a21b Heeft u of een ander familielid betaald voor boeken of andere studiematerialen 
(computer, CD’s, DVD’s, software, e.d.) voor deze opleiding of cursus? 

 1  2  3

€ 1-99 € 100-249 € 250-499 € 500-999 € 1000 
of meer

Niet van 
toepassing

a22b Hoeveel inschrijf-, les- en examengeld 
heeft u of een ander familielid voor 
deze opleiding of cursus betaald in de 
afgelopen 12 maanden?

 1  2  3  4  5  6

a23b Hoeveel heeft u of een ander familielid 
in de afgelopen 12 maanden betaald 
voor boeken of ander studiemateriaal 
voor deze opleiding of cursus?

 1  2  3  4  5  6

 

indien u bij vraag a2 twee opleidingen of cursussen heeft opgegeven dan kunt u nu door naar deel B

indien u bij vraag a2 drie of meer opleidingen of cursussen heeft opgegeven dan kunt nu door naar vraag a4c
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Nu volgen een aantal vragen voor de door u aangegeven opleiding of cursus C.

oPleiDing oF CurSuS C

onderwerp

a4c Op welk gebied of onderwerp was de door u geselecteerde opleiding of cursus C gericht? A4c
opleiding C

taal, taalvaardigheid en creatief 
(bijvoorbeeld: muziek, tekenen, tuinieren, mode, beauty en lifestyle)

 1

iCt, computervaardigheden en dataverwerking (bijvoorbeeld: programmeren, 
webdesign, netwerkbeheer, gebruik van diverse softwarepakketten, effectief 
PC-gebruik)

 2

Verkoop, marketing en communicatie (bijvoorbeeld: NIMA, commercieel 
medewerker, verkooptechnieken, makelaardij)

 3

Persoonlijke vaardigheden (bijvoorbeeld: communicatieve vaardigheden, 
presentatietechnieken, kwaliteitsbewaking, assertiviteit)

 4

techniek, bouw en constructie (bijvoorbeeld: metaalbewerking, automontage, 
telecommunicatie, elektrotechniek, metselen)

 5

Milieu en arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld: EHBO, bedrijfshulpverlening, recycling, 
ecologie) 

 6

Horeca, toerisme, transport en veiligheidsdiensten (bijvoorbeeld: chauffeursdiploma, 
inkoper, magazijnmedewerker, basisveiligheid, opsporingsambtenaar)

 7

Boekhouding, financiën, (personeels)management en kantoorwerk 
(bijvoorbeeld: secretariële vaardigheden, leidinggeven, belastingen, boekhouden, 
verzekeringen, financieringen)

 8

gezondheidszorg en opvoeding (bijvoorbeeld: voeding, verzorging, 
verpleegkundige vaardigheden, kinderopvang)

 9

anders  10

redenen en resultaten

a5c Wat was de voornaamste reden om deze opleiding of cursus te volgen? A5c
opleiding C

Voornamelijk werkgerelateerde redenen  1

Voornamelijk persoonlijke interesse  2

a4c
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a6c Kunt u de redenen waarom u deelgenomen hebt aan deze opleiding of cursus 
nauwkeuriger specificeren? Meerdere antwoorden mogelijk.

A6c
opleiding C

Om mijn werk beter te doen en/of carrièrevooruitzichten te verbeteren  1

Om de kans op baanverlies te minimaliseren  2

Om de kans op het vinden (of veranderen) van een baan/beroep te verhogen  3

Om mijn eigen bedrijf op te starten  4

Ik was verplicht om deel te nemen  5

Om kennis en/of vaardigheden te verwerven die nuttig is/zijn in mijn dagelijks leven  6

Om mijn kennis en/of vaardigheden te verruimen over een onderwerp dat mij interesseert  7

Om een certificaat te behalen  8

Om nieuwe mensen te ontmoeten / voor mijn plezier  9

Andere redenen  10

a7c opleiding C

Ja Nee

Heeft deze opleiding of cursus geleid of gaat deze leiden tot een wettelijk vereist diploma, 
certificaat of getuigschrift, dat nodig is voor de uitvoering van uw huidig of toekomstig beroep?

 1  2

a8c Hoeveel van de verworven kennis en/of vaardigheden in deze opleiding of cursus heeft u 
gebruikt of verwacht u te gaan gebruiken (in uw privéleven of voor uw baan)? 

A8c
opleiding C

Heel veel  1

Relatief veel  2

Relatief weinig  3

Niets  4

a9c Helemaal 
mee 

oneens

Enigszins 
mee 

oneens

Neutraal Enigszins 
mee 
eens

Helemaal 
mee 
eens

De verworven kennis en/of vaardigheden in deze 
opleiding of cursus kunt u ook gebruiken als u bij 
een andere organisatie zou gaan werken.

 1  2  3  4  5

a10c Deze opleiding of cursus heeft u gestimuleerd om 
ook tijdens uw werk meer te leren.

 1  2  3  4  5
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Vorm en organisatie

a11c Heeft u voor deze opleiding of cursus gebruik gemaakt van internet of van een computer? A11c
opleiding C

Ja, alleen internet  1

Ja, alleen een computer  2

Ja, beide  3

Nee, geen van beide  4

a12c Wie was of is de aanbieder van deze opleiding of cursus? A12c
opleiding  C

Uw werkgever  1

Een opleidings- of trainingsinstituut  2

Een werkgeversorganisatie, vakbond of kamer van koophandel  3

Een non-profit organisatie (bijvoorbeeld culturele organisatie, politieke partij)  4

Een individu (bijvoorbeeld bijles door een student)  5

Andere  6

a13c Volgde of volgt u deze opleiding of cursus in Nederland of in het buitenland? 
Één antwoord mogelijk.

A13c
opleiding  C

In Nederland  1

In het buitenland  2

tijdsbesteding

a14c opleiding  C

Hoeveel lesuren heeft u in de afgelopen 12 maanden voor deze opleiding of cursus 
bijgewoond? Vul het aantal lesuren in.  

uren

a15c opleiding  C

Kunt u een indicatie geven van het aantal uren dat u in de afgelopen 12 maanden, naast 
de lesuren, voor deze opleiding of cursus heeft besteed aan huiswerk en/of zelfstudie en 
reistijd? Vul het geschatte aantal uren in.  

uren

a16c Hebben deze lesuren tijdens de betaalde werkuren plaatsgevonden?
Onder de betaalde werkuren valt ook het betaalde studieverlof.

A16c
opleiding  C

Alleen tijdens de betaalde werkuren  1

Meestal tijdens de betaalde werkuren  2

Meestal buiten de betaalde werkuren  3

 Alleen buiten de betaalde werkuren  4

Ik heb niet gewerkt tijdens deze periode  5
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a17c Wat is of was de totale duur van deze opleiding of cursus?
Vul hier de tijd van startdatum tot (vermoedelijke) einddatum in.

A17c
opleiding C

Eén of enkele dage(n)  1

1 week  2

Tussen 1 week tot en met 1 maand  3

Tussen 1 tot en met 2 maanden  4

Tussen 2 tot en met 3 maanden  5

Tussen 3 tot en met 6 maanden  6

Kosten 

Ja, volledig Ja, 
gedeeltelijk

Nee, 
helemaal 

niets

Er waren 
geen 

dergelijke 
kosten

Ik was niet 
werkzaam 

tijdens deze 
periode

Weet ik niet

a18c Heeft uw werkgever het inschrijf-, 
les- en examengeld voor deze 
opleiding of cursus betaald?

 1  2  3  4  5  6

a19c Heeft uw werkgever de onkosten voor 
boeken of andere studiematerialen 
(computer, CD’s, DVD’s, software, e.d.) 
voor deze opleiding of cursus betaald?

 1  2  3  4  5  6

Ja, 
volledig

Ja, 
gedeeltelijk

Nee, 
helemaal 

niets

a20c Heeft u of een ander familielid het inschrijf-, les- en examengeld voor deze 
opleiding of cursus betaald? 

 1  2  3

a21c Heeft u of een ander familielid betaald voor boeken of andere studiematerialen 
(computer, CD’s, DVD’s, software, e.d.) voor deze opleiding of cursus? 

 1  2  3

€ 1-99 € 100-249 € 250-499 € 500-999 € 1000 
of meer

Niet van 
toepassing

a22c Hoeveel inschrijf-, les- en examengeld 
heeft u of een ander familielid voor 
deze opleiding of cursus betaald in de 
afgelopen 12 maanden?

 1  2  3  4  5  6

a23c Hoeveel heeft u of een ander familielid 
in de afgelopen 12 maanden betaald 
voor boeken of ander studiemateriaal 
voor deze opleiding of cursus?

 1  2  3  4  5  6

 

ga naar deel B
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Bent u tevreden over de mate waarin 
u in de afgelopen 12 maanden hebt 
deelgenomen aan opleidingen of 
cursussen?

Nee, ik heb geen opleidingen gevolgd, 
maar had dit wel graag gedaan

 1

Nee, ik heb wel (een) opleiding(en) gevolgd, 
maar had er graag meer gevolgd

 2

Ja, ik heb geen opleiding(en) gevolgd, 
maar ik wou er ook geen volgen

 3

Ja, ik heb wel (een) opleiding(en) gevolgd, 
en vond dit voldoende

 4

Welke van de volgende redenen verklaren waarom u niet of niet nog meer deelnam aan 
opleidingen of cursussen in de afgelopen 12 maanden? Indien er meerdere redenen zijn, 
geef dan in de rechter kolom de meest belangrijke reden aan.

Meest 
belangrijke reden 

U beschikte niet over de gestelde vereisten  a  a1

De opleidingen en cursussen waren te duur  b  b2

Gebrek aan ondersteuning door de werkgever  c  c3

De opleidingen en cursussen waren onverenigbaar met werktijden  d  d4

Gebrek aan tijd vanwege familie- of gezinsverantwoordelijkheden  e  e5

Er werden in de directe nabijheid geen opleidingen en cursussen gegeven  f  f6

U wilde niet terug naar school of iets wat daarop lijkt  g  g7

Uw gezondheid of leeftijd  h  h8

Andere redenen  i  ig

Welke van de volgende redenen verklaren waarom u wenste niet deel te nemen aan 
opleidingen of cursussen? Indien er meerdere redenen zijn, geef dan in de rechter kolom 
de meest belangrijke reden aan.

Meest 
belangrijke reden

U had het niet nodig voor het werk  a  a1

U had het niet nodig voor persoonlijke redenen (niet werk gerelateerd)  b  b2

U had niet het benodigde ingangsniveau  c  c3

De opleidingen en cursussen waren te duur  d  d4

Gebrek aan ondersteuning door de werkgever  e  e5

De opleidingen en cursussen waren onverenigbaar met werktijden  f  f6

Gebrek aan tijd vanwege familie- of gezinsverantwoordelijkheden  g  g7

Er werden in de directe nabijheid geen opleidingen en cursussen gegeven  h  h8

U wilde niet terug naar school of iets wat daarop lijkt  i  i9

Uw gezondheid of leeftijd  j  j10

Andere redenen  k  k11

ga naar vraag B2

ga naar vraag B2

ga naar vraag B3

ga naar vraag B4

B  BeleMMeringen Voor Het 
 Volgen Van oPleiDingen  

B2

B1

B3
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Waren er redenen die het voor u moeilijk maakten om deel te nemen aan opleidingen of 
cursussen? Indien er meerdere redenen zijn, geef dan in de rechter kolom de meest 
belangrijke reden aan.

Meest 
belangrijke reden 

De kosten van de opleidingen of cursussen waren te hoog of waren moeilijk te 
veroorloven

 a  a1

Gebrek aan ondersteuning door de werkgever  b  b2

Het (de) tijdstip(pen) van de opleidingen en cursussen was (waren) ongelegen  c  c3

Het onderwijs vond plaats op een moeilijk bereikbare locatie  d  d4

U was niet gelukkig met het idee weer opnieuw naar school te moeten  e  e5

U ondervond moeilijkheden om te vinden welke opleidingen en cursussen 
u precies wilde volgen

 f  f6

Andere redenen  g  g7

Geen reden  h  h8

B4

ga naar deel C
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C  toegang tot oPleiDingen 

C1 Heeft u in de afgelopen 12 maanden gezocht naar 
informatie over opleidingsmogelijkheden?

Ja  1

Nee  2

C2 Heeft u deze informatie gevonden? Ja  1

Nee  2

C3 Waar of van wie heeft u deze informatie verkregen? Van internet  1

Van een familielid, buurtgenoot of collega  2

Van uw werkgever  3

Van een loopbaan begeleidende instantie 
(inclusief het CWI)

 4

Van een onderwijsinstelling of opleidingsbureau  5

Van TV, radio, krant of reclameposter  6

Van boeken  7

Anders  8

ga naar deel D
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C  toegang tot oPleiDingen D  inForMeel leren

Dit blok hoeft u alleen in te vullen als u een betaalde baan heeft waarin u 12 uur of meer werkzaam bent. Als dit niet op u van 
toepassing is kunt u dit blok overslaan. Alle vragen hebben betrekking op de afgelopen 12 maanden.

De volgende vragen gaan over hoe u zelf vorm geeft aan leren op de werkplek, of hoe de organisatie waar u werkt u daartoe 
stimuleert.

D1 Hoeveel procent van de werktijd besteedt u aan 
taken waarvan u kunt leren? 
Vul een percentage in.  

%

D2 Kunt u aangeven in hoeverre de volgende 
uitspraken van toepassing zijn op uw werk:

Helemaal 
mee 

oneens

Enigszins 
mee 

oneens

Neutraal Enigszins 
mee 
eens

Helemaal 
mee 
eens

D2a Het is de aard van mijn werk dat je altijd weer 
nieuwe dingen leert

 1  2  3  4  5

D2b In mijn werk doe ik veel taken op routine.  1  2  3  4  5

D2c In mijn werk zorgt men ervoor dat ik taken krijg 
waarvan ik veel kan leren.

 1  2  3  4  5

D2d In mijn werk krijg ik makkelijk steun en advies 
van andere medewerkers.

 1  2  3  4  5

D2e Ik krijg feedback van mijn leidinggevenden 
over mijn ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden.

 1  2  3  4  5

D2f Mijn bedrijf stimuleert me om cursussen of op-
leidingen te volgen als dat nuttig is voor mijn werk.

 1  2  3  4  5

D2g Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn verdere 
ontwikkeling.

 1  2  3  4  5

D2h Ik heb een duidelijk beeld over wat ik over vijf 
jaar wil bereiken op mijn werk. 

 1  2  3  4  5

D2i Ik weet goed wat ik moet doen om mijn doelen 
op mijn werk te bereiken. 

 1  2  3  4  5

D2j Ik heb een zekere zeggenschap over de gang 
van zaken op mijn werk

 1  2  3  4  5

D2k Ik mag nieuwe taken leren op mijn eigen tempo.  1  2  3  4  5

D2l Iedereen deelt hier relevante informatie met 
elkaar. 

 1  2  3  4  5

D1
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D3 Kunt u aangeven in hoeverre de volgende 
uitspraken van toepassing zijn op uw werk:

Nooit 
waar

Zelden 
waar

Soms 
waar

Meestal
waar

Altijd 
waar

D3a In mijn huidige baan en mijn verantwoordelijk- 
heden is het noodzakelijk dat ik mijn capaciteiten 
verder ontwikkel

 1  2  3  4  5

D3b De ervaring die ik opdoe in mijn werk zet me   
aan om nieuwe capaciteiten te ontwikkelen 

 1  2  3  4  5

D3c Ik kan steeds meer leren van mijn werk  1  2  3  4  5

D3d Mijn werk stelt me in staat om de grenzen van  
mijn kunnen op te zoeken

 1  2  3  4  5

D3e Mijn werk stelt me in staat om mijn talenten   
verder te ontwikkelen

 1  2  3  4  5

D3f In mijn werk kan ik mijn capaciteiten volledig   
benutten

 1  2  3  4  5

D4 Wordt er in uw bedrijf/organisatie samengewerkt 
in teams? 
Bijvoorbeeld in de vorm van projectteams, 
kwaliteitskringen, intervisiegroepen enzovoort.

Ja, vaak  1

Ja, soms  2

Nee  3

De volgende vraag gaat over ‘mentoring’ op de werkplek.
Een mentor wordt in het algemeen gedefinieerd als een ervaren iemand of iemand met een hogere functie in de werkomgeving 
aan wie de taak is toevertrouwd een ander ondersteuning te bieden in zijn of haar carrière en/of persoonlijke ontwikkeling. 
Een mentor hoeft niet de directe leidinggevende te zijn en er hoeft geen sprake te zijn van een geformaliseerde relatie door het 
bedrijf/de organisatie. Sommige mensen hebben nooit een mentor gehad, terwijl andere veel verschillende mentoren hebben 
gehad in hun werkzame carrière.

D5 Heeft u op dit moment een mentor? Ja  1

Nee  2

D6 Heeft u een procedure voor Elders Verworven 
Competenties (EVC procedure) doorlopen? 
(Voorbeeld: u bent in uw vrije tijd scoutingleider 
en hebt daarvoor een certificaat behaald dat een 
toegevoegde waarde heeft voor uw werk)

Ja  1

Nee  2

Weet ik niet  3

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!

Rz2873 


