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BELEIDSLIJNEN LLO

 1. Publieke financiering van scholing wordt
vereenvoudigd en uitgebreid. Daarnaast hoort hier

ook passende informatievoorziening bij.
2. Om leren en ontwikkelen op de werkvloer te

faciliteren zijn er subsidieregelingen beschikbaar om
praktijkleren, scholing van basisvaardigheden en

andere vormen van scholing te financieren.
3. Betere aansluiting van vraag en aanbod denk aan

de ontwikkeling van opschaling van korte
scholingstrajecten of meer afstemming op de

onderwijsachtergrond van individuen.
 

FINANCIËN

 

Om deze ambitie te realiseren, faciliteert het
kabinet voor de betrokken stakeholders een

investering van circa 1,2 miljard euro tussen 2022
en 2027. Hierbij gaat er specifiek geld naar de

thema’s Individueel scholingsbudget voor
praktisch opgeleiden; taal- en

beroepsvaardigheden voor laaggeletterden;
Relevant scholingsaanbod gericht op de

energietransitie; versterking publiek/private
samenwerking tussen beroepsonderwijs en mkb;
skills; betere informatievoorziening; coördinatie

en afstemming.
 

UITDAGINGEN

 

Mensen worden nog onvoldoende in staat
gesteld zich te ontwikkelen en deel te nemen

aan scholing. 
Door grote transities, vergrijzing en krapte op

de arbeidsmarkt is het een grote uitdaging
voor bedrijven om aan gekwalificeerd

personeel te komen. 
Voor een sterke leer- en ontwikkelcultuur is de

beschikbaarheid van passende bij-, op-, en
omscholing van essentieel belang. 
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3. Opleiders in 
ontwikkeling

2. Bedrijven in
ontwikkeling

1. Mensen in 
ontwikkeling

Leer- en 
ontwikkelcultuur

AMBITIE

 

Het kabinet wil LLO versterken door knelpunten
en hindernissen te verminderen en de

toegankelijkheid en transparantie van beschikbare
instrumenten juist te vergroten. De ambitie is om

een scholingsdeelname van 62% van alle
volwassenen in Nederland te realiseren in 2030
(dat betekent circa een stijging van 3.1%). Om

deze ambitie te realiseren zet het kabinet in op
drie beleidslijnen.


