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Inleiding 

Uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête van 2007 blijkt dat (verhoudingsgewijs) meer 

vrouwen dan mannen een job hebben die onvoldoende leermogelijkheden biedt. Ook in 2004 

was dat het geval. Voor twee aspecten, met name de formele opleidingskansen en de intri n-

sieke jobgebonden leerkansen, kijken we hoe het verschil zich (al dan niet) manifesteert in 

grotere en kleinere bedrijven, in verschillende leeftijdsgroepen, beroepsgroepen en bij volti j-

ders en deeltijders.  Voor deze vergelijking beperken we ons tot de recentste gegevens van 

2007. 

Verder kijken we welke risico’s in de arbeidssituatie de verschillen kunnen du iden. 

Het is niet onze bedoeling de hele problematiek in deze nota uit te klaren. Wij willen met deze 

nota enkel illustratief materiaal uit de werkbaarheidsmonitor ter beschikking stellen aan de 

geïnteresseerde lezer.  

 

1.  Leermogel i jkheden in  de job b i j  mannen en 

vrouwen 

In de werkbaarheidsmonitor staan vier facetten van kwaliteit van de arbeid centraal: psych i-

sche vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en werk-privé-balans. De 

leermogelijkheden indiceren de mogelijkheid tot compententieontwikkeling en zijn in de werk-

baarheidsmonitor gedefinieerd als ‘de mate waarin men door formele opleiding en de dagd a-

gelijkse ervaring op de werkplek zijn competenties op peil kan houden en verder ontwikkelen’. 

De leermogelijkheden, een resultante dus van zowel intrinsieke als formele leerkansen, wor-

den in de werkbaarheidsenquête gemeten via een 4-item schaal. Naar formele opleidingskan-

sen worden ook nog apart gepeild met de vraag of men al dan niet een bijscholing of bedrijf s-

training voor het werk volgde in de afgelopen 12 maanden.  

 

In 2004 hadden 23,7% van de vrouwelijke werknemers en 21,6% van de mannelijke werkne-

mers onvoldoende leermogelijkheden in het werk. In 2007 was dat voor respectievelijk 20,8% 

en 18,8% het geval. (tabel 1). Voor beide meetpunten is dat een beperkt maar significant ver-

schil. Wat de formele opleidingskansen betreft blijkt 47,7% van de vrouwelijke werknemers en 

44,6% van de mannelijke werknemers een bijscholing of bedrijfstraining konden volgen in het 

jaar dat aan de enquête van 2004 voorafging (tabel 2). Bij het tweede meetpunt (2007) volg-

den respectievelijk 50,6% en 46% een bijscholing of bedrijfstraining. Ook hier is het verschil 

tussen mannen en vrouwen voor beide meetpunten significant.  

Als we vergelijken tussen de twee meetpunten blijkt dat het aandeel dat voldoende leermoge-

lijkheden heeft in de job zowel bij mannen als bij vrouwen significant toegenomen is. Ook voor 
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het aandeel dat een bijscholing/bedrijfstraining volgde worden hogere cijfers opgetekend maar 

voor de mannelijke werknemers is het verschil tussen 2004 en 2007 niet significant.  

 

Tabel 1:  Leermogelijkheden naar geslacht, 2004-2007 

 
2004:: Chi²= 6,471; p=0,011 

2007: Chi²= 5,459; p=0,019 

 

Tabel 2:  Bijscholing/bedrijfstraining naar geslacht, 2004-2007 

 
2004: Chi²= 9,309; p=0,002 

2007: Chi²= 19,687; p=0,000 
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1 . 1 .  L e e r m o g e l i j k h e de n  n a a r  g e s l a ch t  en  l e e f t i j d  

Tabel 3:  Leermogelijkheden in de job naar geslacht en leeftijd, 2007 

 

  16-24: chi²= 4,261; p=0,039; 25-49 en 50+: ns 

 

Zowel bij mannen als bij vrouwen zien we dat het aandeel met onvoldoende leermogelijkheden 

het hoogst is in de leeftijdsgroep 50+ en het laagst in de groep 16-24 jaar. Enkel in die laatste 

groep tekent zich een significant verschil af tussen mannen en vrouwen.  
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Tabel 4:  Bijscholing/training in de job naar geslacht en leeftijd, 2007 

 

16-24: chi²= 8,599; p=0,003; 25-49: chi²= 7,003; p=0,008; 50+: ns 

 

Ongeacht de leeftijdsgroep waartoe men behoort, zien we dat verhoudingsgewijs meer vro u-

wen dan mannen een bijscholing of bedrijfstraining volgden. Voor de leeftijdsgroep 50+ is het 

verschil evenwel niet significant. 
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1 . 2 .  L e e r m o g e l i j k h e de n  n a a r  g e s l a ch t  en  b e d r i j f s om v a n g  

Tabel 5:  Leermogelijkheden in de job naar geslacht en bedrijfsomvang, 2007 

 

Minder dan 10: chi²= 6,064; p=0,014; andere: ns  

 

Enkel bij de kleinste bedrijven (minder dan 10 werknemers) stellen we voor de leermogelijkhe-

den in het werk een significant verschil vast tussen mannen en vrouwen. 22% van de vrouwe-

lijke werknemers en 16% van de mannelijke werknemers hebben onvoldoende leermogelijk-

heden in deze bedrijven. 
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Tabel 6:  Bijscholing/training in de job naar geslacht en bedrijfsomvang, 2007 

 

10 tot 49: chi²= 20,801; p=0,000; 50 tot 99:  chi²= 14,419; p=0,000; 100 tot 499: chi²= 10,698; p=0,001; minder dan 10 en 

500+: ns 

 

Ongeacht de bedrijfsomvang blijkt dat (verhoudingsgewijs) meer vrouwen dan mannen een 

bijscholing of bedrijfstraining volgden. Voor de kleinste (>10) en de grootste (500+) bedrijven 

is dat verschil evenwel niet significant. 
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1 . 3 .  L e e r m o g e l i j k h e de n  n a a r  g e s l a ch t  en  b e r o e p s g r o ep  

Tabel 7:  Leermogelijkheden in de job naar geslacht en beroepsgroep, 2007 

 
kortgeschoolde arbeider: chi²= 26,439; p=0,000;  

geschoolde arbeider/technicus:  chi²= 19,989; p=0,000;  

uitvoerend bediende: chi²= 6,657; p=0,01;  
zorg/onderwijsfunctie, middenkader/professional, kader/directie: ns 

 

Het verschil in leermogelijkheden in het werk tussen mannen en vrouwen situeert zich duidelijk 

bij arbeiders en uitvoerend bedienden. Bij de andere beroepsgroepen is er geen significant 

verschil. Bij de kortgeschoolde arbeiders heeft 55,8% van de vrouwen en 40,9% van de ma n-

nen onvoldoende leermogelijkheden in het werk. Bij de geschoolde arbeiders/technici betreft 
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het respectievelijk 35,8% en 22,6% en bij de uitvoerend bedienden gaat het om respectievelijk 

21,3% en 17%. 

 

Tabel 8:  Bijscholing/training in de job naar geslacht en beroepsgroep, 2007 

 

 
geschoolde arbeider/technicus:  chi²= 7,394; p=0,007;  

uitvoerend bediende: chi²= 22,661; p=0,000;  

kader/directie: chi²= 3,890; p=0,049;  

kortgeschoolde arbeider, zorg/onderwijsfunctie, middenkader/professional: ns 
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Bij geschoolde arbeiders/technici en uitvoerend bedienden volgden (verhoudingsgewijs) meer 

mannen dan vrouwen een bijscholing. Bij kader- en directieleden is dat omgekeerd.  

 

1 . 4 .  L e e r m o g e l i j k h e de n  n a a r  g e s l a ch t  en  d i e n s to m v a ng  

Tabel 9:  Bijscholing/training in de job naar geslacht en dienstomvang, 2007 

 

 

ns 

 

Naar dienstomvang is er voor leermogelijkheden geen significant verschil tussen mannen en 

vrouwen 
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Tabel 10:  Bijscholing/training in de job naar geslacht en dienstomvang, 2007 

 
voltijds:  chi²= 35,398; p=0,000;  

deeltijds ≥ 60%: chi²= 13,299; p=0,000;  

deelitjds < 60%: chi²= 6,582; p=0,010;  

 

Verhoudingsgewijs zijn er meer vrouwen dan mannen die een bijscholing volgden, ongeacht of 

ze nu voltijds of deeltijds werken. Bij de ‘kleine’ deeltijders is het verschil tussen mannen en 

vrouwen evenwel niet significant. 

 

2.  Leermogel i jkheden in  de job b i j  mannen en 

vrouwen en r is ico’s  in  de  arbeidssi tuat ie  

De Vlaamse werkbaarheidsmonitor peilt ook naar een aantal kernfactoren in de arbeidssituatie 

die de kwaliteit of werkbaarheid van jobs bedreigen of bevorderen. Het gaat om zes werka s-

pecten, met name de werkdruk, de emotionele belasting, taakvariatie, de autonomie in het 

werk, de ondersteuning door de directe leiding en de (fysieke) arbeidsomstandigheden. Om na 

te gaan welke impact deze werkaspecten hebben op de leermogelijkheden in het werk worden 

ze getoetst in een multivariaat model (logistische regressie) waarbij de dichotome variabele 

‘leermogelijkheden’ (problematisch versus niet-problematisch) als afhankelijke variabele geldt. 

Naast de zes vermelde werkaspecten is in dit model ook het al dan niet gevolgd hebben van 

een bijscholing of bedrijfstraining, als onafhankelijke variabele aan het model toegevoegd. 

De analyse verloopt in twee stappen. In de eerste stap wordt voor een reeks achtergrondvar i-

abelen nagegaan of de kansverhouding ‘leermogelijkheden problematisch/niet -problematisch’ 
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significant verschilt1. In de tweede stap worden de achtergrondvariabelen die significant ble-

ken samen met de onafhankelijke werkgerelateerde kenmerken (taakvariatie, autonomie, on-

dersteuning door de directe leiding, werkdruk, emotionele belasting, arbeidsomstandigheden 

en bijscholing) in het model ingebracht. Uit de resultaten van dit multivariate eindmodel blijkt 

dat de kansverhouding voldoende/onvoldoende leermogelijkheden groter is:  

 bij jongere dan bij oudere werknemers, 

 in 2007 dan in 2004, 

 bij voltijders dan bij deeltijders, 

 voor mannen dan vrouwen in de beroepsgroep ‘arbeiders’ (kortgeschoold of geschoold)2. 

In de onderstaande tabel presenteren we de odds ratio’s van de onafhankelijke (werkgerela-

teerde) variabelen die in het multivariate model significant blijven:  

 

 

 

                                                           
1  Volgende achtergrondvariabelen zijn in een eerste stap in het model ingebracht: meetpunt (2004/2007), o n-

dernemingsgrootte (minder dan 10, 10-49, 50-99, 100-499, 500+), geslacht, gezinssituatie (alleenstaand zon-
der kinderen, met partner zonder job/zonder kinderen, met partner met job/zonder kinderen, alleenstaand met 
kinderen, met partner zonder job/met kinderen, tweeverdieners met kinderen), arbeidstijd (voltijds, deeltijds 
minstens 60%, deeltijds minder dan 60%), leeftijd (16-24, 25-49, 50+), beroepsgroep (kortgeschoolde arbei-
der, geschoolde arbeider/technicus, uitvoerend bediende, onderwijs/zorgfunctie, middenkader/professional, 
kader/directie). Ook het interactie-effect geslachtxberoepsgroep is in het model ingebracht. 

2  Bij de andere beroepsgroepen is het man/vrouw verschil niet significant. 
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Tabel 11:  Kenmerken van de arbeidssituatie problematisch leermogelijkheden, odds 

ratio’s 

 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
Modelfit: chi-square 2004-2007: 5832,153 df=22, sig=0,000, N=17.793 
Leeswijzer: Op basis van de gegevens van het bestand ‘2004—2007 kunnen we zien dat de kansverhouding leermogelijkheden 
‘problematisch/ niet-problematisch’ voor werknemers met een job die onvoldoende taakvariatie biedt, 5,66 keer deze is van de 
kansverhouding van werknemers met een job met voldoende taakvariatie.  

 

In tabel 11 kunnen we zien dat routinewerk (onvoldoende taakvariatie) de belangrijkste factor 

is die het gebrek aan leermogelijkheden in de job verklaart. Bij werknemers in arbeidssituaties 

met onvoldoende taakvariatie is de kansverhouding problematisch/niet problematisch meer 

dan vijf keer deze van collega’s met voldoende taakvariatie. Ook de ondersteuning door de 

leiding, de zelfstandigheid in het werk (autonomie) en bijscholing hebben een belangrijke i m-

pact op de leerkansen in het werk.  

 

 

Werkdruk

geen hoge werkdruk R

hoge werkdruk 1,206*** 1,09-1,34

Taakvariatie

voldoende R

onvoldoende 5,663** 5,15-6,23

Autonomie

voldoende R

onvoldoende 2,27*** 2,06-2,51

Ondersteuning leiding

voldoende R

onvoldoende 4,04*** 3,62-4,51

Arbeidsomstandigheden

niet belastend R

belastend 1,37*** 1,21-1,56

Bijscholing/bedrijfstraining

ja R

nee 2,27*** 2,05-2,51

odds ratioKenmerken van de arbeidssituatie 95% betrouwbaar 

heidsinterval

meting 2004 - 2007 


