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Agenda
• Geschiedenis 
• Doorontwikkeling
• De bronnen
• De filters en de velden
• Leven Lang Ontwikkelen
• Doorontwikkeling Leeroverzicht
• Vragen en opmerkingen



Wat ging hier aan vooraf
• Meerjarig actieprogramma LLO(2019-2022)
• Onderzoek Gijs de Vries

• Programma Landelijk Scholingsportaal

• Bevorderen leercultuur en versterken eigen regie
• Faciliteren ontwikkeling door vergroten transparantie

• Nationaal Groeifonds (vanaf tweede helft 2022)
• Beheer en doorontwikkeling

• Livegang 10 oktober 2022
• Nationaal Groeifonds (vanaf tweede helft 2022)
• Doorontwikkeling – regulier en Skills- en arbeidsmarktinformatie
• Definitief Beheer



Animatie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/overzicht-opleidingen-voor-werkenden-en-werkzoekenden


Opleidingsaanbod
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Vavo mbo ho

20.000

Non-formeel
65.000

overheidserkend
25.000

Privaat
60.000
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De filters



De velden
• Naam opleiding
• Naam opleider
• Korte beschrijving
• Lange beschrijving
• Studieduur
• Leerweg (igv mbo)
• Opleidingseenheid
• Leervorm
• Locaties
• Thema
• Mogelijke financiering
• Link opleiding/opleider

• Niveau van de opleiding
• Voltijd-deeltijd-duaal
• Soort Diploma
• Taal

• Overheidserkend
(indien van toepassing)



Doorontwikkeling
• Zoeken 

• Filteren
• Sorteren 
• Vergelijken

• Data
• Vulling
• Kwaliteit
• Analyse

• Gebruikers
• Usability checks en GetFeedback
• Crowd testing
• Focus groepen

• Ingangen per doelgroep creëren 
• Persona’s
• Klantreizen
• Sectoraal



Leven Lang Ontwikkelen



Leven Lang Ontwikkelen initiatieven

STAP
Scholingsportaal

CompetentNL
Skillsontologie

Dennis en Eva
Instrumentengidsen

DAMA
Digitale 

arbeidsmarktadvies

Arbeidsmarkt
inzicht

Nationale 
beroepengids

SLIM
regeling

NL Leert 
door

WERK
inzicht

House of Skills
Skills paspoort

SKILLS
inzicht

Beroepenvinder

De Paskamer

STAP
Budget

Levenlangleren
krediet

Subsidieregeling 
praktijkleren

... ...

Vaardig met 
Vaardigheden

...



Leeroverzicht met skills en arbeidsmarktinfo



• Leeroverzicht maakt deel uit van een eco-systeem waarin werkenden en werkzoekenden op 
1 plek alle informatie kunnen vinden.

• Op Leeroverzicht kun je opleidingen vinden op basis van skills.

• Leeroverzicht biedt de mogelijkheid aan bezoekers om 
eigen gegevens op te slaan (Mijn Leeroverzicht).

• Leeroverzicht is bekend en wordt door alle 
doelgroepen goed gebruikt om een passende 
opleiding en subsidie te vinden

• MijnLeeroverzicht biedt inzicht in MijnLeerrekening.



Vragen en opmerkingen

? !
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