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Dit project wil het aanbod levenslang leren in afstandsonderwijs
in Howest versneld uitbouwen, met focus op diverse types
micro-credentials & micro-degrees (i.t.t. initiële opleidingen)
en met focus op werkenden. 



Werkende lerenden ervaren vandaag te veel drempels
om bijkomende opleidingen in de hogeschool te kunnen volgen.



Plan 1: the matrix

Dit project beoogt kwalitatief een matrix uit te werken waarbij diverse vormen van afstandsleren gekoppeld 
worden aan diverse profielen van lerenden enerzijds en diverse types van kennis en vaardigheden anderzijds. 
Deze matrix maakt mogelijk dat alle opleidingsclusters Howestbreed gericht vormen van afstandsleren 
ontwikkelen en zo een maximaal studierendement garanderen. 



“diverse doelgroepen”… een complexe matrix op zich…

Leeftijd, vooropleiding, werksituatie, gezin/geen gezin, …

Maar ook: leerwens/leernood; motivatie voor LLL; ….



Bye bye matrix, 
welkom persona

“Providers who offer learning
activities without exploring the 
‘market’ for it or without 
undertaking a needs detection of the 
population they want to serve, might
fail to attract learners.”

Presenter Notes
Presentation Notes
Studie van Departement Werk en Sociale Economie. Afdeling Beleid. De studie wil inzicht geven in de factoren die motivatie bij lerenden beïnvloeden, de belemmeringen die burgers moeten overwinnen om te kunnen deelnemen aan een leeractiviteit en de factoren die de beslissing om al dan niet te leren beïnvloeden. Aan de hand van customer journey onderzoek wordt de reis van burgers voorafgaand aan het leren in kaart gebracht. Elke customer journey wordt vervolgens in kaart gebracht vanuit het perspectief van één type persona. Om de ervaring van verschillende types volwassenen te bevragen werden twee populaties onderzocht: participerende burgers en geïnteresseerde niet-participerende burgers. De persona’s ontwikkeld in dit onderzoek kunnen – samen met hun customer journeys – aangewend worden om beleidsinitiatieven gerichter in te zetten, zowel aangepast naar type lerende, als naar moment in de klantreis van de lerende.



(1) De bijblijver
(2) De autodidact
(3) De ontdekkingsreiziger
(4) De toekomstbouwer

4 persona



• “upskiller”: nood aan LLL = gekoppeld 
aan nieuwe skills voor de huidige job

• Snel wijzigende context  wil 
“meekunnen”

• Vb. marketing: omslag van off-line naar 
on-line, … // Artificial intelligence // …

De bijblijver: op zoek naar nieuwe competenties binnen huidige job



De bijblijver op zoek naar algemene competenties

Werken met Excel

Microdegree Excel (1) Excel 
voor beginners (2) Excel for

experts
Draaitabellen in Excel



De bijblijver op zoek naar vakspecifieke competenties

Online marketing

Online marketing 10 principes voor een 
effectieve instagrampost



• Heeft veel kennis/skills zelf verworven, 
maar heeft geen enkele kwalificatie

• Nood aan LLL = nood aan 
diploma/certificatie

• Vb. medewerker binnen een barema-
context (moet bachelordiploma
hebben)

De autodidact: op zoek naar officiële erkenning



De autodidact op zoek naar officiële erkenning

Verzekeringsmakelaar
Programmeur die in 

overheidscontext aan de slag 
wil



• Reskiller (soms upskiller)
• Vaak getriggerd door een gebeurtenis 

in het persoonlijk leven (kan ook iets 
fysiek zijn: auto-ongeval, …) waardoor 
men huidige job niet meer kan/wil 
uitoefenen

• Niet echt eenduidig profiel, wat grote 
impact heeft op beginsituatie + 
aansluitend traject

De toekomstbouwer: op zoek naar een “nieuw’ leven



De toekomstbouwer: op zoek naar een “nieuw’ leven

Ik wil verpleger worden

Bachelor 
Farmaceutische 
wetenschappen

Bachelor 
toerisme Zorgkundige 

WZC Magazijnier
Upskiller

Reskiller
Upskiller Reskiller



De toekomstbouwer: op zoek naar een “nieuw’ leven
Ik wil  reisagent worden

Bachelor 
Sociaal Werk Magazijnier



• Veel interesses en leerhonger in het 
algemeen= leren als hobby

• nood aan nieuwe impulsen, en 
contacten

De ontdekkingsreiziger: op zoek naar persoonlijke verrijking in een community

Op dit moment geen 
prioriteit voor LLL



Die maximale afstemming – hoe doen jullie het?
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