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Stichting Learn for Life

Learn for Life is een platform voor lokale, regionale en nationale 

organisaties die actief zijn op het gebied van non-formele 

educatie.

Learn for Life opereert in verschillende landelijke en Europese 

netwerken zoals de (nieuwe) Beraadsgroep Vorming, het 

European Basic Skill Network (EBSN), het Europees Netwerk 

voor Educatie en Training (EUNET), de European Association 

for Education of Adults (EAEA), de European Civil Society & 

Lifelong Learning Platform (EUCIS -LLL). Daarnaast onderhoudt 

zij contacten met CINOP Erasmus+, de Dutch Alliance, de Nieuwe 

BV, de Nationale UNESCO Commissie, het landelijk Platform 

Leerwerkloketten UVW en de Alumnikring Andragologie 

Amsterdam.

Learn for Life komt voort uit de Stichting Volkshogeschoolwerk 

die zich via de internationale commissie jarenlang ingezet 

heeft voor de doelstellingen en uitgangspunten van het 

volkshogeschoolwerk in internationaal verband.

Learn for Life bevordert regelmatige kennisuitwisseling tussen 

organisaties door discussie over het beleid met betrekking tot

lifelong learning en het debat over professionaliteit. Daarnaast 

participeert Learn for Life in het jaarlijkse Festival van het Leren 

en reikt zij jaarlijks de Internationale Prijs uit.

Learn for Life is initiatiefnemer en partner in diverse Grundtvig- 

en Erasmus+projecten. Ook houdt zij voorlichtingsbijeenkomsten 

over de Noorse volkshogescholen.

Learn for Life heeft een tweetalige website 

http://platformlearnforlife.nl en geeft regelmatig een 

e-newsletter uit. Ook is Learn for Life op Facebook te volgen. 

Toppers,   Leermeesters en 
     Internationale Projecten

Hierbij bieden wij u onze jaarlijkse 
brochure aan ter gelegenheid van 

het Festival van het leren 2014.

Ditmaal is de titel De Opbrengst 
gekozen omdat het ook in de wereld 
van educatie steeds vaker gaat om 
de output, de impact, kortom: de 
opbrengst. 

Bovendien hebben we ditmaal ook 
een selectie van onze samen-
werkingspartners uitgenodigd om vanuit 
hun perspectief de waarde van een 
Festival van het Leren naar voren te 
brengen.
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Als landelijk programmamanager Leren en Werken vind ik het een goede 

zaak dat het Festival van het Leren door middel van een jaarlijkse 

campagne en actieweek nog eens extra aandacht vraagt voor het belang 

van leren, en daarbij probeert via lokale netwerken vooral die groepen te 

bereiken voor wie leren minder vanzelfsprekend is.

Dit jaar zijn de Leerwerkloketten intensief betrokken bij het Festival, onder 

meer bij de organisatie van de landelijke opening op 12 september in Den 

Haag. Ook in voorgaande jaren hebben we meegedaan door activiteiten 

te organiseren in verschillende regio’s en door kandidaten met een 

bijzonder leerloopbaan te nomineren als ‘Topper’.

De kracht en de beperking van een festival en een actieweek is dat het 

een eenmalige ‘injectie’ geeft. De rest van het jaar ligt de bal bij de 

partijen rond Leren en Werken op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Werkzekerheid
De missie van het Festival sluit naadloos aan bij de taakstelling van 

het Programma Leren en Werken. ‘Investeren in kennis loont’, is kort 

samengevat ons motto. Ons doel: bijdragen aan een optimale werkzekerheid van zo veel 

mogelijk mensen. Het Programma Leren en Werken bestaat sinds eind 2009. Dit programma 

heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Hiertoe zijn in 

alle arbeidsmarktregio’s één of meer Leerwerkloketten gevormd.

Het Programma Leren en Werken wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. Daarnaast dragen regionale partners bij aan het Leerwerkloket in 

hun regio. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is niet altijd optimaal. Om te beginnen 

bestaat er dikwijls geen één op één-aansluiting tussen opleiding en beroep: een diploma 

garandeert nog geen baan. Verder is het voor bepaalde groepen lastig om toe te treden tot 

de arbeidsmarkt, omdat zij niet direct voldoen aan de eisen die werkgevers stellen. Door 

onvoldoende opleiding, of vanwege lichamelijke of psychosociale beperkingen. Langdurig 

werkloos zijn verlaagt eveneens de kans om opnieuw aan het werk te komen.

Daar waar mensen niet in staat zijn hun eigen werkzekerheid te realiseren, moeten zij een 

beroep kunnen doen op advies en ondersteuning.

Leerwerkloketten
Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij 

Leren en Werken betrokken zijn: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. 

Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, producten en diensten die de aansluiting tussen 

opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Daarnaast is er in elke arbeidsmarktregio minstens 

één fysiek Leerwerkloket. Hier kunnen jongeren, werkenden, werkzoekenden en werkgevers 

terecht voor informatie en onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

De Leerwerkloketten vervullen een regierol op het terrein van Leren en Werken. Zij ‘maken 

en schakelen’ de bestaande dienstverlening en middelen tot zinvolle en effectieve trajecten 

en arrangementen. Zo zijn de Leerwerkloketten in de verschillende regio’s onder meer 

partner bij de aanpak van jeugdwerkloosheid, laaggeletterdheid en arbeidsinpassing van 

vluchtelingen. Ook zijn de loketten actief betrokken bij sectorale scholingsplannen en bij 

het realiseren van een goed afgestemde dienstverlening aan werkgevers bij instroom, 

personeelsontwikkeling en bemiddeling van werk naar werk.

Meer over Leren en Werken is te vinden op www.lerenenwerken.nl.

Landelijk Platform leerwerkloketten UVW

Blijven leren’ 
het hele jaar door ac

tueel.

Marianne Zoetmulder,

Landelijk Programmam
anager Leren 

en Werken
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Toppers zijn volwassenen die geen doorsnee leercarrière doorliepen, 

maar die met creativiteit en doorzettingsvermogen barrières 

overwonnen om zichzelf te ontwikkelen.

Dit jaar zijn er drie deelnemer categorieën:
- Jongvolwassenen tussen 18 – 27 jaar die bijzondere stappen 

zetten om via leren een breder toekomstperspectief voor 

zichzelf te creëren

- Volwassenen die aan hun digitale basisvaardigheden werken

- 50-plussers die werken en blijven leren of die weer gaan leren 

om te gaan werken

learn for life 5

De Opbrengst aan Toppers
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Maureen is iemand die net als ieder ander, een levenspad heeft 

uitgestippeld. Hier is echter weinig van terecht gekomen. Ja, ze wilde 

graag in de zorg werken en kinderen krijgen. Door gezondheidsproblemen en 

een scheiding liep het anders.

Inmiddels is ze weer 12,5 jaar gelukkig getrouwd met een man die veel zorg 

en ook de administratie van haar over neemt. Ze heeft een dochter van 20 uit 

het vorig huwelijk, een stiefzoon van 24 en samen hebben ze een tweeling 

van 11.

Maureen heeft de lagere school en mavo gedaan en daarna heeft ze de 

opleiding voor ziekenverzorgende gevolgd bij de St. Maartenskliniek te 

Nijmegen. Na 15 jaar als ziekenverzorgende gewerkt te hebben in de 

gezondheidszorg werd ze ziek. Ze kreeg last van rugklachten en is daar 

meerdere malen aan geopereerd. Hierdoor raakte ze haar baan kwijt. Ze 

werd afgekeurd en kwam in de WAO. 

Van een hard werkende vrouw werd ze iemand die echt buiten de maatschappij stond, 

zowel op werk als op sociaal gebied.

Door de vele ziekenhuisopnames en gezondheidsproblemen heeft ze het hele digitale 

tijdperk gemist. Haar interesse ging in die periode ook niet uit naar de computer maar 

naar haar gezondheid. 

Later liep ze in het dagelijks leven vaak tegen problemen aan, internetbankieren 

bijvoorbeeld. 

In de winkel vertelde men haar over een leuke website met kleding en Maureen knikte 

alsof ze begreep waar ze het over hadden, terwijl ze eigenlijk geen idee had wat het was. 

Ze kreeg een kaartje met een e-mail adres van iemand, maar ze wist niet wat ze ermee 

aan moest. Ze kwam er niet toe om een computercursus te volgen. Daarvoor had ze toen 

geen tijd. Bovendien liet haar gezondheid dat niet toe. Ze had keer op keer problemen 

met de behandelingen en ook het medicijngebruik belette het haar. Ook nu is ze nog 

steeds vaak in het ziekenhuis te vinden.

Daarbij kwam dat Maureen door haar 2de huwelijk er ineens 3 kinderen bij kreeg. Ze had in 

een korte tijd de zorg voor 4 kinderen, er was dus genoeg te doen. 

Op een dag vertelde men haar in het ziekenhuis: “We hebben u al 2 keer gemaild 

en u hebt nog niet gereageerd.” Ze kreeg steeds meer een schuldgevoel, en voelde 

tegelijkertijd ook schaamte, machteloosheid en verdriet. 

Ze moest iets doen, want haar kinderen liepen haar al voorbij met vragen over internet.

Topper 
categorie: 

digitale volwassene

Cool, mama gaat wee
r 

naar school!

Maureen Schuurman, 1963, Malden
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Inmiddels heeft ze wel interesse voor de 

computer gekregen. Haar gezondheid is in 

een rustiger vaarwater gekomen, de kinderen 

zijn groot en er is meer tijd. Ondanks dat haar 

gezondheidsklachten bleven en blijven, is ze 

doorgegaan met de computercursus. Ze vraagt 

nog regelmatig wat aan de tweeling van 11. De 

kinderen vinden het cool, dat hun moeder naar 

school gaat om te leren omgaan met de computer.

Maureen is zelfs ambassadeur van ROC-Nijmegen 

geworden om aan anderen te vertellen dat er een 

groep mensen nog niet digitaal vaardig is en aan 

de kant staat in deze maatschappij. Je raakt in een isolement als je niet kunt meedoen. 

Daarom overtuigt ze iedereen om mee te doen met een cursus Nederlands en digitale 

vaardigheden. Zo maakt ze nu anderen ervan bewust dat het nog niet voor iedereen 

vanzelfsprekend is om met de computer te werken. 

Zelf heeft ze leren mailen en zoekt ze regelmatig allerlei dingen op. Ze kan inmiddels ook 

internetbankieren en heeft ook geen moeite meer met de tekens. Ze weet nu wat een 

“apenstaartje” (@) en “info” betekent. Ook via de i-Phone regelt ze haar zaakjes. Ze is niet 

meer onthand. 

Maureen is een echte Topper, omdat ze haar valkuil overwonnen heeft, 3 computers in huis, 

5 personen die ze kunnen bedienen behalve Maureen. Ze heeft de moeilijke stap gezet 

om naar een computercursus te gaan. Wanneer ze weer voor haar rug naar het ziekenhuis 

moet, maakt ze daar de medewerkers ook duidelijk dat niet iedereen overweg kan met de 

computer.

Maureen doet weer mee in de maatschappij, ze participeert.
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Marieke werkt bij een SW-bedrijf, Vixia, te Sittard. Haar man gebruikte de 

computer, Marieke nog niet. Biblionova verzorgt bij dit bedrijf op locatie 

cursussen Klik en Tik, de basis; het internet op en Samen op het Web.

Ze heeft zich aangemeld voor de internetcursussen mede op aanraden van 

haar teamleidster. Die is overtuigd van haar kunnen en vindt dat Marieke met 

recht trots mag zijn op de resultaten die ze met steun van thuis behaald heeft. 

Marieke is een heel nette, zachtaardige persoon en altijd lief voor anderen. 

Ze komt uit een gezin bestaande uit vader, moeder en twee dochters. 

Marieke is naar de kleuterschool gegaan en daarna naar de lagere school. 

Ze vindt dat ze haar daar te weinig geleerd hebben. Ze ging altijd vanwege 

haar leeftijd over.

Inmiddels is Marieke een 51-jarige vrouw, gelukkig getrouwd, alweer 25 

jaar. Een aantal jaren geleden heeft zij een heel traumatische gebeurtenis 

moeten doorstaan, waarbij mensen door de rechter zijn veroordeeld. Het thuisfront heeft 

haar gesteund waar ze maar konden.

Het werken bij Vixia heeft haar ook weer op andere gedachten gebracht. Ze heeft na haar 

vijftigste nog leren lezen en schrijven, daar is ze heel trots op en ze beleeft er veel plezier 

aan. Marieke werkt bij Vixia op de afdeling productie en ze mag onder werktijd de lessen 

volgen. Het SW bedrijf geeft de mensen heel veel ruimte om zich te ontwikkelen. Toen 

haar teamleider haar een jaar geleden vroeg of ze interesse had om te leren zei ze meteen 

ja, ondanks de enorme drempelvrees waar ze last van had. Marieke vindt het prachtig dat 

Vixia haar de mogelijkheid biedt om te leren. Nu is zover dat ze niet meer wil stoppen met 

leren zo lang Vixia haar hiertoe de gelegenheid biedt.

Marieke heeft haar laaggeletterdheid durven erkennen en haar schroom voor de 

computer leren overwinnen. Marieke heeft eerst lezen en schrijven geleerd. Het lezen 

vindt ze fijn en het gaat haar makkelijk af. Het schrijven vindt ze moeilijker en ook het 

typen op het toetsenbord van de computer is een hele uitdaging. Haar man ondersteunt 

haar in deze waar hij maar kan en is erg trots op zin vrouw.

Daarna is ze begonnen met Klik en Tik het internet op en ze is op dit moment bezig 

met het afronden van de cursus Klik en Tik Samen op het Web. Het 

computeren vond ze moeilijk vooral door de vreemde woorden die 

hierbij gebruikt worden. Thuis oefent Marieke veel in lezen en schijven 

en ook alle tekens van het toetsenbord zodat ze weet welke toets ze met 

gebruiken.

Marieke is een echte Topper, omdat zij doorzettingsvermogen heeft en 

bereid is om de oefenstof net zo vaak te herhalen totdat zij begrijpt wat 

er staat en de opdrachten foutloos kan uitvoeren.

Leren is voor Marieke belangrijk geworden om zo zelfstandig mogelijk 

te zijn. Het lezen van een boek en ook het computeren maken haar 

zelfstandiger. Daar geniet zij van. En haar man ook. Dit is een heel grote 

waarde in haar leven. Voor haar komt haar familie die haar in moeilijke 

tijden, maar ook nu weer ondersteunt, op de eerste plaats. Haar moeder 

die haar met rust laat en haar de tijd gunt om te leren en haar man die 

altijd achter haar staat. Marieke is een kanjer die geniet van het leven. 

Marieke Scheffers, 1962, Sittard

Topper 
categorie: 

digitale volwassene

Typen op het toetse
nbord van een 

computer is een echt
e uitdaging.
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André komt uit de glazenwasserij en is daar werkloos geraakt. 

Hij heeft nu een vriendin en wil graag een gezin stichten. Startbaan 

Den Haag (gemeente) stuurde hem in december 2013 door naar Traub 

Stuc, zodat hij zich kon laten omscholen tot stukadoor. Deze kans 

heeft hij met beide handen aangegrepen en is echt geïnteresseerd 

geraakt in het stukadoorsvak.  

Als stukadoor verricht je voor diverse opdrachtgevers werkzaamheden 

in de afbouw. Je werkt aan verschillende projecten in de woningbouw, 

utiliteitsbouw, nieuwbouw en renovatie. Hierdoor kom je op veel 

verschillende locaties zoals in bedrijfspanden, maar ook bij particulieren 

thuis. Je werkt als stukadoor zowel binnen als buiten aan wanden, 

plafonds en gevels. Naast de weersomstandigheden waarmee je rekening 

moet houden werk je ook regelmatig op hoogte. Je moet tijdens je 

werkzaamheden dan ook denken aan regelgeving op het gebied van arbo, 

veiligheid en milieu. Een stukadoor kan zowel in teamverband als individueel werken en 

je hebt ook sociale vaardigheden nodig omdat je veel te maken met je leidinggevende, 

collega’s, maar soms ook met de uitvoerder, klant, medewerkers van andere disciplines of 

bewoners.

André is een voorbeeldleerling: hij laat zien dat als je iets echt wilt, je er ook komt. Hij 

heeft twee keer zoveel inzet als een ander en gaat honderd procent voor deze nieuwe 

kans. Bij zijn stage-instelling krijgt hij veel lof over zijn inzet en zijn werk. Hij is enorm 

gemotiveerd, ook al is het duidelijk dat het voor hem moeilijk is om een baan te vinden 

(omdat hij net 28 is krijgt een werkgever € 4.000,00 voor hem i.p.v. € 6.000,00….). André 

heeft de afgelopen maanden nieuwe beroeps- en maatschappelijke vaardigheden 

geleerd. Hij wil echt naar een betaalde baan en zet door ondanks dat de 

arbeidsmarkt (en zijn leeftijd) tegen zit.  

André  is een echte Topper, omdat hij een doorzetter is, ondanks de 

hindernissen. Hij doet wat hij belooft en komt zijn afspraken na. Hij heeft 

feeling voor het werk en goed gevoel voor verantwoordelijkheid.

Andre Taal, 1986, Den Haag

Topper 
categorie: 

jongvolwassenen

Twee keer zoveel inz
et 

als een ander.



learn for life10

FE
ST

IV
A

L 
V

A
N

 H
E

T
 L

E
R

E
N

Fatoumata is een weesmeisje dat op de leeftijd van 15 jaar uit Guinee 

Conakry als asielzoekster naar Nederland is gekomen in verband met de 

onveilige situatie in dat land. Ze heeft hier een vriend leren kennen en raakte 

na 4 jaar zwanger van hem. 

Toen bleek dat er 2 kinderen in haar buik zaten, liet hij haar in de steek. De 

tweeling is in december 2012 geboren, een meisje en een jongen. Ze heeft 

nauwelijks een vriendennetwerk, maar doet het heel goed in haar rol als 

jonge moeder.  

Fatoumata heeft in Guinee tot haar 12e basisonderwijs genoten in het Frans. 

Na de dood van haar ouders (vader toen ze 8 was en 10 jaar toen haar 

moeder overleed) mocht ze van haar oom niet meer naar school. Haar tante, 

een zus van moeder, heeft haar geholpen naar Nederland te komen. Hier 

heeft ze de internationale schakelklas en de inburgeringcursus gedaan. Ze 

was bezig met een taalbaan toen ze zwanger werd en heeft deze baan afgebroken. 

 

Fatoumata is een rustige jonge vrouw. Vroegen vond ze muziek luisteren en films kijken 

plezierig. Nu nog steeds maar ze heeft er bijna geen tijd voor.

Afgelopen maand juni heeft ze testen gedaan op ROC en inmiddels heeft ze gehoord 

dat ze is aangenomen. Voor haar is een belangrijke voorwaarde dat alle kosten en 

investeringen transparant zijn zodat het ook haalbaar is om volgend jaar een opleiding 

te gaan doen en uit de bijstand te komen. Ze wil iets van haar toekomst maken en een 

voorbeeld voor haar kinderen zijn. Vanuit preventief oogmerk is er vanuit homestart een 

vrijwilliger ingezet in dit gezin. Met haar spreekt Fatoumata Nederlands. Toen de kinderen 

1 jaar werden is het vroeg- en voorschoolse educatietraject Instapje gestart. Dat werkt zo: 

er komt iemand bij haar thuis om met moeder en kinderen spelenderwijs de spraak en de 

taalkennis te verbeteren.

Ze heeft een heel duidelijke loopbaan voor 

zichzelf in kaart gebracht. Ze weet wat ze 

wil. Ze wil in ieder geval in de zorg gaan 

werken. En ze weet ook waarom ze dat wil 

doen: een diploma halen om een goede 

baan te krijgen en ze wil graag een goed 

voorbeeld zijn voor haar kinderen.

Fatoumata heeft veel hindernissen moeten 

overwinnen. Ze moest ervoor zorgen 

dat alles klaar en geregeld was voor de 

geboorte van haar kinderen. In een kleine 

jongerenwoning borstvoeding geven en 

voor de tweeling zorgen was heel pittig. Ze 

had alleen steun aan een 17-jarig meisje die 

ze uit het asielzoekerscentrum kende. Zelf 

de administratie doen, gesprekken met de 

gemeente voeren, het Nederlanderschap 

aanvragen voor zichzelf en de kinderen. 

Fatoumata Keita, 1992, Lelystad  

Topper 
categorie: 

jongvolwassenen

Niet alleen op de we
reld. 
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Een paspoort aanvragen. Een moeilijke opgave, als je elk dubbeltje van je bijstand opzij 

moet leggen om een bedrag van 800 euro hiervoor te reserveren. Plannen maken voor de 

toekomst (de eerste 5 jaar). Een aanzet gemaakt om uit te zoeken hoe we voor het nieuwe 

schooljaar een realistisch plan hebben om kinderopvang (ook financieel) goed te regelen, 

zodat ze de doelen voor school kan halen. 

Het combineren van school en de opvoeding van haar kinderen is een zware belasting, 

maar ze neemt het beide erg serieus. Soms komt ze daarom wel eens te laat, maar ze laat 

ook zien dat ze graag weer naar school wil. Ze doet goed mee met de training. Ondanks 

dat zij soms moeite heeft met de Nederlandse taal, heeft ze bijna alle opdrachten 

gemaakt.

Leren vind ze nu leuk, want het maakt haar wereld groter daar wordt ze blij van. 

Fatoumata is een echter topper, omdat ze een doorzetter is en verder wil leren.  

Foto's bij dit artikel: Marcel te Pas, MTP-DTP Graphic Design
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Said Mohran is sinds 2010 in Nederland als vluchteling. Hij is geboren in 

Palestina, maar heeft grotendeels in Egypte gewoond met zijn moeder. 

Ze waren arm en daarom is hij nooit naar school geweest. Said heeft Arabisch 

leren schrijven van de Imam bij de moskee. Hij is opgegroeid bij zijn moeder, 

die overleden is toen hij 12 jaar was. Sindsdien is hij op zichzelf aangewezen. 

Via Italië, Frankrijk en Duitsland is hij in een asielzoekerscentrum terecht 

gekomen en is ingeburgerd in Nederland. 

Said is een rustige en ijverige man. Hij 

is graag actief bezig en wil veel leren 

en een beter leven leiden. Hij woont 

alleen op een kamer in Eindhoven 

en heeft geen familie in Nederland, 

wel vrienden waar hij af en toe mee 

optrekt. Meestal werkt hij zo veel 

mogelijk omdat hij zo kan leren. 

Ook houdt hij van fitnessen. Hier zie je hem op 

de teambuildingdag van het project van Leren en 

Werken waarin hij actief is. In een outdoorpark 

een hele dag bezig geweest met klimmen en 

tokkelen. Samenwerken was het devies. 

 

Said heeft een erg goede uitstraling en maakt op alle manieren duidelijk hoe graag hij 

een kans wil krijgen op een reguliere baan en een menswaardig bestaan. Hij is bereid daar 

veel voor te doen en zich hiervoor in te zetten. 

Over de moeilijkheden en belemmeringen praat hij liever niet veel. Graag vergeet hij de 

vervelende ervaringen uit zijn verleden en voelt hij zich het best als hij aan zijn toekomst 

kan werken. Sinds hij in Nederland is heeft hij kansen gekregen om te leren en vooruit te 

komen. Daar probeert hij zo goed mogelijk aan mee te werken.

 

Hij heeft sinds oktober geen enkele uitkering ontvangen en ging eten bij het Leger des 

Heils of bij de kerk (gratis lunch voor personen die aantoonbaar geen geld hebben). Dat 

kwam doordat hij in de tijd dat hij in de WWB zat, af en toe uitzendwerk gedaan heeft. 

Hij heeft dat wel altijd gemeld, maar door miscommunicatie in de Nederlandse taal heeft 

hij toch een sanctie gekregen. Dat is achteraf wel teruggedraaid met hulp van anderen.  

Per half december 2013 is Said samen met 4 andere jongeren ingestroomd in het project 

“’servicemedewerker gebouwen’’. Dit project is opgezet samen met de werkgever Jansen-

Huijbregts. Via een BBL-traject gaan zij een diploma behalen op niveau 2. Ze werken 

allemaal op een groot renovatieproject in het hart van Eindhoven. Daar worden bijna 

800 huizen gestript en volledig opnieuw opgebouwd. De jongens worden ingedeeld bij 

onderaannemers in verschillende disciplines en rouleren iedere 2 maanden. Zo kunnen 

ze de meeste ervaring in die verschillende werkgebieden opdoen. Iedere vrijdag gaan ze 

naar het Techniekhuys voor de opleiding. De disciplines zijn: slopen, dakdekken, isoleren, 

stukadoren, schilderen, elektro- en installatietechniek.

Hoe graag Said aan dit project wil deelnemen, blijkt uit het feit dat hij, één dag voor het 

sollicitatiegesprek, naar Jansen Huybregts fietste (10 km) om zo de weg te verkennen, en 

er dus zeker van te zijn dat daar niets mis kon gaan!

Said Mohran, 1990, Eindhoven              

Topper 
categorie: 

jongvolwassenen

Inmiddels zeker van e
en baan! 
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De verplichte CTC-test, voorafgaand aan het project Servicemedewerker gebouwen, heeft 

hij niet erg goed gemaakt. Maar zijn persoonlijkheid springt er duidelijk uit. Zowel het 

Summa College als de werkgever waren zeer onder de indruk van zijn presentatie en zijn 

optimisme, zij willen hem kost wat kost een kans geven. 

Said heeft de inburgeringscursus binnen 1 jaar gehaald op het tweede niveau (normaal 

staat hier 2½ jaar voor). In principe is het alleen mogelijk om aan dit project beginnen als 

de intredetoets van het Summa College positief wordt afgesloten. Dat wil zeggen een 

goede motivatie (intakegesprek) en een positieve uitslag van de persoonlijkheids- en 

capaciteitentest bij het UWV. De uitslag van Said op 

taal- en rekengebied was eigenlijk onder de maat, 

zoals te verwachten van iemand die geen enkele 

school heeft doorlopen. Door zijn positieve houding, 

uitstraling en motivatie, die hij vanaf de eerste 

minuut heeft laten zien, waren alle partijen ervan 

overtuigd dat hij deze kans moest krijgen. Hij heeft 

deze verwachtingen ruimschoots overtroffen. 

Said is dusdanig gemotiveerd dat hij alles aanpakt en 

erg goed oplet tijdens gesprekken, lessen en overal 

waar het maar mogelijk is. Hij pikt zaken op die 

manier heel snel op. 

De leraren, de praktijkleerkrachten, de praktijk-

begeleiders op het werk en de onderaannemers op de bouw (niet de meest gemakkelijke 

personen in de omgang) waar Said mee werkt zijn zonder uitzondering erg onder de 

indruk van zijn inzet en prestatie. Hij vraagt om extra werk, neemt extra taallessen en is 

daarbij ook nog altijd op tijd en vrolijk. Menig collega kan daar een voorbeeld aan nemen. 

Said kan nu al verzekerd zijn van een baan na zijn opleiding. Zowel de aannemer als de 

onderaannemers hebben aangegeven met hem verder te willen.

Said is een echte Topper, omdat hij ondanks (of dankzij) zijn moeizame start in het leven 

alles op alles zet om verder te komen. Bij zijn eerste gesprek met ons bracht hij zijn 

originele inburgeringsdiploma mee en liet het heel trots zien. Hij vertelde dat hij dacht 

dat dit wel het eerste en laatste diploma was dat hij dacht te kunnen halen, maar zijn 

begeleiders weten zeker dat dat niet het geval zal zijn. Deze jongen gaat het nog ver 

schoppen!
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Lenie Valk is een ondernemend persoon Ze houdt van natuurfoto’s 

maken, wandelen met haar hond, fietsen en vele vormen van 

handwerken. Ze is getrouwd, huisvrouw, moeder van twee volwassene 

kinderen en oma van een kleindochter van 6 jaar. Twee tot driemaal in 

de week is ze oppas-oma voor haar.

Lenie is als zovelen na de lagere school naar de toenmalige 

huishoudschool gegaan. Ze vond het niet leuk. Ze had er geen 

vriendinnetjes. Leren vond ze moeilijk, want ze snapte het niet. Er was in 

die tijd nog geen bijles van een hulpouder. Haar eigen ouders konden haar ook 

niet helpen, maar ze hebben wel 60 jaar een eigen café in Amsterdam gerund. 

Het heeft haar tot 1994 achtervolgd, dat ze problemen had met lezen en 

schrijven, maar ze kon er heel lang niets mee. Ze vertelde het tegen haar 

vriend en die zei: “Doe een cursus bij de LOI.” Ze heeft die cursus besteld, het 

was best duur. Bij de 3e les kreeg ze te verstaan dat ze terug moest naar de 1e les, want ze 

had het niet begrepen. Toen was haar motivatie helemaal weg. 

In 1977 ging ze de kapperschool doen. Van kinds af aan had haar dat al leuk geleken om 

kapster te worden. Ze sloeg zich door de opleiding heen door veel te luisteren en met haar 

handen te werken. En ondertussen alles “in haar blote bolletje opslaan”. Ze heeft haar 

bediendediploma voor dames en heren gehaald en daarna drie jaar bij kapsalon Kalle in 

Weesp gewerkt. In diezelfde tijd haalde ze ook haar rijbewijs. Theorie was natuurlijk een 

obstakel. In de trein naar Weesp en weer terug zat ze veel te lezen. Ze was bang dat ze het 

niet zou halen. Het was multiple choice, meerkeuzevragen…. de tweede keer haalde ze het.

Lenie heeft leren toegeven dat zij problemen met lezen en schrijven heeft. Dat was niet 

makkelijk. Zelf vergelijkt ze zich met een alcoholist: ”Die heeft ook geen probleem, maar 

zijn omgeving heeft er wel last van. Ik ervaarde wel dat ik een lees-en schrijfprobleem had, 

maar ik begreep niet dat ik dat met hulp wel op kon lossen.” 

In 1994 is ze weer opnieuw naar school gegaan, in Almere. Ze deed er 1 jaar een opfriscursus 

en 2 jaar Nederlands en een korte module digitale vaardigheden. In Hoogeveen (1998-

2001) ging ze verder leren: 2 jaar rekenen en 1 jaar Nederlands op de computer. Ze had de 

smaak te pakken en eenmaal terug in Almere volgde ze van 2002 - 2011 afwisselend 1 jaar 

opfriscursus op herhaling, korte modules digitale vaardigheden, 1 jaar Engels, een cursus 

communicatieve vaardigheden en ten slotte een opleiding voor telefoniste/receptioniste.

De digitale vaardigheden vindt ze een echte uitdaging. Hiermee bezig zijn schenkt haar veel 

voldoening. Helaas is het haar nog niet gelukt om als telefoniste/receptioniste aan de slag te 

gaan, omdat ze gezakt was voor 1 van de 4 modules. Nu worden die cursussen niet meer op 

het ROC gegeven.

Nu werkt ze al weer jaren als ambassadeur, eerst voor ROC Flevoland en nu voor de 

Stichting Lezen & Schrijven. Iedere keer dat zij, in haar rol van ambassadeur, vertelt over 

welke problemen een laaggeletterde heeft, neemt zij weer een hindernis. Lenie is een 

echte Topper, omdat zij zich nu volledig inzet om andere mensen die laaggeletterd zijn 

over de streep te trekken om naar school te gaan. Bovendien vertelt zij haar verhaal ook 

aan bedrijven, gezondheidscentra en aan vrijwilligers om daar aandacht te vragen voor de 

problemen waar laaggeletterden mee kampen.

Lenie Valk, 1959, Almere

Topper 
categorie: 

50+

Van laaggeletterd to
t geletterd.
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Gosia woont sinds 2009 in Nederland. Zij kwam zonder verdere familie 

samen met haar partner Pjotr uit Polen en woont nu in ’s-Hertogenbosch. 

Thuis wordt Pools gesproken. Drie jaar geleden wist Gosia werk te vinden, 

waardoor zij de Nederlandse taal snel beter kan leren.  

Gosia had veel last van heimwee en dat stelde haar meermaals voor een 

moeilijke keuze, blijven of teruggaan. Ze bleef samen met Pjotr. Zelf geeft 

ze aan dat ze veel steun kreeg van haar collega’s en toen ze eenmaal 

Nederlandse les ging volgen bij ABC Leer Mee ging zij zich meer op haar 

gemak voelen. Als 15-jarige had ze al een droom om een andere taal te 

leren.

Gosia start haar leercarrière in Nederland met een in Polen gekocht 

handboekje met Cd’s en probeert daarmee de taal te leren. Ze krijgt 

werk bij het klooster (St. Jozefoord) in Nuland en leert daar een beetje 

Nederlands van haar collega’s in de zorg.

Op 7 april 2011 komt ze schoorvoetend en heel afwachtend samen met haar vriend naar 

de gratis Nederlandse taallessen van ABC Leer Mee. Ze is angstig en durft zich niet goed 

in het Nederlands te uiten, zeker niet waar anderen bij zijn. Ze werkt vanaf het eerste 

moment erg hard, maakt steevast haar huiswerk en probeert geen les over te slaan. Ze is 

heel perfectionistisch en dat is fijn, maar het blijkt ook haar valkuil te zijn. Ze wordt van 

alle kanten aangemoedigd en ontvangt veelvuldig complimenten. Dan durft ze ook af en 

toe een vraag te stellen en zich te laten horen in de les. Ze ondervindt vriendschap van de 

mededeelnemers. Dat helpt haar meer te durven spreken, maar ook om fouten te maken. 

Iedereen ziet haar ‘groeien’. Ze zet door en blijft komen.

Ze oefent thuis elke werkdag nog extra met behulp van een gratis computerprogramma 

waarbij ze 4 taalprobleempjes krijgt voorgelegd.

learn for life 15

Malgorzata (Gosia) Silska, 1980, ’s-Hertogenbosch

Topper 
categorie: 

tussencategorie

Als 15-jarige had ze 
al een droom 

een andere taal te l
eren.
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Hier voel ik me thuis, mijn plek, mijn stad.

Mijn naam is Gosia. Ik ben 33 jaar en geboren in Słupsk, een stad in het noorden van Polen. 
Mijn ouders wonen daar nog. Słupsk ligt vlakbij de Baltische Zee in het centrum van een 

aantrekkelijke toeristische regio met prachtige kustgebieden en vele meren. Deze zijn omgeven door 
bossen en daar ligt ook het Nationaal Park Słowiński.

Bijna vijf jaar geleden heb ik besloten om naar Nederland te verhuizen naar mijn vriend. Hij 
heet Piotr en hij is ook een Pool. We woonden eerst in een eenkamerflat en na vier lange jaren 
kregen we eindelijk een eigen huis. Het is een appartement op de tweede verdieping in een groot 
woongebouw langs een drukke straat in ‘s-Hertogenbosch. De keuken en de badkamer zijn pas 
gerenoveerd. We hebben een mooie slaapkamer met een groot balkon en een lichte, ruime woonkamer 
met open keuken. Er staan nieuwe en tweedehands meubels. Aan de muren hangen twee aparte 
schilderijen, die mijn Nederlandse collega gemaakt heeft. Op de vensterbanken staan kleurige 
kaarsen en verschillende planten.
Drie jaar geleden kreeg ik een uitstekende kans om te werken in het Bernadetteklooster in 
Rosmalen. Daar wonen de zusters van een Rooms - Katholieke congregatie. Ik werk voor hen als 
interieurverzorgster samen met een collega. Het is heel fijn om er te zijn. Ik krijg veel steun van 
al mijn collega’s. Ze helpen me graag om de Nederlandse taal te leren en corrigeren me als ik een 
fout maak. We hebben goed contact met elkaar en niet alleen op het werk. Ze zijn bij mij thuis 
geweest om samen koffie te drinken en Poolse koekjes te proeven. Het was erg gezellig en ze 
vonden onze afspraak geweldig.

Ik voel me altijd thuis, wanneer ik bij mijn ouders in Polen ben. Daar kook ik vaak met mijn moeder 
en af en toe met mijn vader. Het is leuk om weer samen aan tafel te zitten, te eten, te praten
en te lachen. Maar ik voel me ook hier in ‘s-Hertogenbosch thuis in ons appartement. Het is ons 
warme nestje; daar creeëren we onze eigen sfeer. Het is altijd gezellig met ons tweetjes.
Het interieur van ons appartement, kleine dingetjes, de glimlach van mijn vriend, goede woorden van 
mijn collega’s of de geur van het zelfgemaakte Poolse eten zorgen voor dit gevoel.
Kortom: ik voel me zowel in Polen als in Nederland thuis, want ik ben gelukkig met mensen om me 
heen, die van me houden en waarderen om wie ik ben.

Gosia

In september 2013 gaat Gosia onder begeleiding bij ABC Leer Mee verder met het  

 ontleden van zinnen. Daarnaast schrijft zij geheel zelfstandig een tekst

 voor de Schrijfprijs.

Zij behoeft slechts enkele aanwijzingen en verbeteringen. Haar spreekvaardigheid is 

inmiddels uitstekend; haar woordenschat breidt zich uit. Ook kent zij verschillende 

spreekwoorden en gezegdes, dus ook de abstractie van de taal heeft zij zich eigen 

gemaakt. In 2014 stelt zij op eigen initiatief een speech op en spreekt deze uit ten 

overstaan van alle vrijwilligers en docenten van ABC Leer Mee. Zij spreekt haar dank 

uit en laat zien en horen dat zij zichzelf uitstekend weet te presenteren. Zij weet te 

ontroeren in de Nederlandse taal.

Dit voorjaar werkte zij aan samengestelde zinnen, hoofd- en bijzinnen en woord-

volgorde. Zij is leergierig en stelt ter zake doende vragen. Hoewel zij geen ‘leestraditie’ 

kent en dus zelden gelezen heeft, heeft zij inmiddels wel boeken en tijdschriften ter 

hand genomen om Nederlandse teksten te lezen. Lezen doet zij niet graag, maar zij 

beseft dat haar Nederlands ook op die manier zal verbeteren.

Op dit moment is zij bezig ‘de puntjes op de i’ te zetten.
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Gosia is een doorzetter. Ondanks haar tegenzin in lezen, gaat ze er toch mee aan de slag 

om haar doel - uitstekend Nederlands in woord en geschrift - te bereiken.

Omdat zij met haar partner uitsluitend Pools spreekt en verder nauwelijks Nederlands-

talige kennissen heeft, heeft zij een oplossing gevonden binnen haar werkkring. Zij vraagt 

collega’s haar te verbeteren en haar te helpen. Om een band met hen op te bouwen heeft 

zij hen uitgenodigd bij haar thuis en hun Poolse lekkernij laten proeven. Zij is volledig 

geaccepteerd en wordt daadwerkelijk geholpen. Daarnaast gaat Gosia trouw elke week 

naar ABC Leer Mee voor haar grammatica en om haar woordenschat en spreekvaardigheid 

te verbeteren. Aanvankelijk ging haar partner mee, maar die stopte na enige tijd met de 

lessen wegens ziekte. Gosia echter ging door.

Ondanks ziekte van haar man en het feit dat ze plotseling uit haar huis werd gezet en ze 

niet goed besefte wat er allemaal gebeurde, bleef zij doorgaan en wilde vooruit.

Haar onzekerheid is een andere hindernis, waartegen zij zich verzet. Door af en toe terug 

te kijken naar wat ze bereikt heeft, geeft dat haar meer vertrouwen in zichzelf en zien we 

dat haar eigenwaarde stijgt.

Gosia is een echte Topper, omdat ze ondanks haar onzekerheid toch het lef heeft een 

verhaal te schrijven voor de Schrijfprijs en dit te laten publiceren in een nieuwsbrief van 

haar werkgever. In dit verhaal durft zij zich kwetsbaar op te stellen. Nog meer lef is er voor 

nodig om een speech te houden ten overstaan van een groep docenten en vrijwilligers. 

Gosia deed dat!

Zij is een doorzetter en weet daarmee haar medeleerlingen te stimuleren en te helpen.

Zij heeft het binnen drie jaar gepresteerd de Nederlandse taal in woord en geschrift 

machtig te zijn. Zij past zich, ondanks de trots op haar moederland Polen, uitstekend aan 

in Nederland en weet zich in te leven in de Nederlandse cultuur.

Zij zegt nu zelf: “Ik voel me zowel in Polen als in Nederland thuis, want ik ben gelukkig 

met de mensen om me heen, die van me houden en mij waarderen om wie ik ben. Ik mag 

rustig zeggen: mijn droom is uitgekomen!”
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Leo is een rustige en integere man, die graag andere mensen helpt. 

Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen die op de eerste plaats staan. Hij is 

actief in het vrijwilligerswerk en probeert zich zoveel mogelijk in te zetten voor 

de maatschappij. Via het Maatschappelijk Werk is hij weer op de schoolbank 

beland. Hij is binnengekomen via een cursus “Grip op de knip” bij ROC 

Nijmegen in 2011. Daarna is hij verder gegaan met een cursus Nederlands, 

rekenen en digitale vaardigheden. Sinds 2013 is hij taalambassadeur van ROC 

Nijmegen. In de korte tijd van taalambassadeur heeft hij al verschillende 

voorlichtingen gegeven. Dit doet hij op een ontwapende manier. Zijn verhaal 

heeft in de ambassadeurscursus al tot meerdere artikelen geleid in de 

Gelderlander. 

Leo dacht altijd dat hij de enige was die niet kon lezen of schrijven. 

Inmiddels weet hij wel beter. In de regio Nijmegen zijn ongeveer 30.000 

mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. 

Leo heeft na de basisschool weinig onderwijs gehad, maar was wel altijd aan het 

werk. Hij heeft in verschillende bedrijven gewerkt en zwaar werk gedaan. Leo is tientallen 

jaren werkzaam geweest als metaalbewerker. Hij heeft nooit promotie kunnen maken 

omdat hij geen cursussen kon volgen. Hij werkte veel met gevaarlijke stoffen, maar wist 

niet wat er op stond en hoe je ermee moest werken. Soms liep hij in ruimtes waar een 

bordje stond dat je er niet in mocht. Hij is ook vuilnisman geweest en daar was het lezen 

van straatnamen een groot probleem. Hij had een afspraak met de chauffeur; door 

handgebaren gaf hij aan welke kant hij op moest. Toen hij een werkloosheidsuitkering 

moest aanvragen, liep hij ook nog eens tegen de digitale muur op. Hij moest zijn uitkering 

aanvragen met zijn DigID. Wist hij veel.

In 2011 werd hij ontslagen. Toen is hij aan een cursus begonnen. Eerst samen met zijn 

vrouw de cursus “Grip op de knip” gedaan om te zorgen dat hij voor de nieuwe situatie 

zijn financiën op orde had. Daarna is hij doorgestroomd naar een cursus Nederlands en 

digitale vaardigheden. Hij liep er tegen aan dat hij moeite had om te lezen, formulieren 

Leo Peters, 1961, Groesbeek 

Topper 
categorie: 50+

Hij moest zijn uitkeri
ng aanvragen 

met zijn DigID.
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in te vullen of een (sollicitatie) brief te schrijven. Bovendien kon hij niet met 

de computer omgaan. Tijdens de cursus heeft hij geleerd om een verhaal 

op te schrijven, zijn eigen post te lezen en met de computer om te gaan. 

Zo kan hij nu zijn eigen verhaal op de computer uitwerken en zijn e-mail 

controleren. Hierdoor is zijn zelfvertrouwen enorm vergroot en durfde hij 

de stap naar het ambassadeurschap te nemen. Ook zit hij in een leesgroep 

in zijn dorp. Op dit moment is hij druk op zoek naar vrijwilligerswerk. 

Welke hindernissen heeft Leo overwonnen en hoe?

Toen hij na 36 jaar hard werken werd ontslagen, was hij uit het veld 

geslagen. Dit werd nog versterkt omdat Leo werd geconfronteerd met 

een gedigitaliseerde wereld. Ineens werd er van hem verwacht dat hij 

hier aan deelnam bij bijvoorbeeld de aanvraag van zijn WW uitkering 

bij het UWV. Hij kon de papieren versie niet eens invullen, laat staan de 

digitale. Hij kreeg er ook nog te horen dat hij zijn sollicitatieactiviteiten 

per computer moest doorgeven. Zijn pogingen om aan te geven dat hij 

niet digitaal vaardig was, werden niet serieus genomen, waardoor hij zich 

aan zijn lot voelde overgelaten. Hij is niet bij de pakken gaan neerzitten, 

ondanks dat ook zijn gezondheid hem op dat moment in de steek liet en hij 

in de ziektewet kwam. Hij is hulp gaan zoeken en zo heeft hij de stap genomen om zijn 

vaardigheden op te halen en te verbeteren.

Leo is een echte Topper, omdat hij zijn ervaringen om weet te zetten in een heel mooi 

verhaal, dat ieder raakt. Leo heeft geleerd op zijn eigen persoonlijke ervaringen te 

bouwen en vertrouwen te hebben in hoe hij zijn verhaald aan anderen overbrengt. Hij 

kan een ander ruimte geven, is bescheiden, maar is ook zeker duidelijk in wat hij wil 

bereiken. Zo gaat hij niet alleen mee met voorlichtingen, maar neemt zelf ook initiatieven 

om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken. Door zijn verhaal zet hij veel mensen 

aan het denken. Hij vertelt heel beeldend en heeft zelfs zijn eigen ervaring met het 

UWV tijdens een masterclass in het kader van bondgenootschap op een integere manier 

verteld. Hij kan zijn verhaal heel goed aanpassen aan degenen die voor hem zitten. Hij 

vertelt heel rustig zonder oordelen. Ook is hij iemand die in een groep anderen op zijn 

gemak kan stellen, waardoor die zich goed voelen in een groep. Ze hebben veel respect 

voor hem, ze vinden hem vriendelijk en oprecht. Het ambassadeurschap heeft Leo veel 

meer zelfvertrouwen gegeven. Hij wil graag iets betekenen voor mensen die nu dezelfde 

problemen ervaren als hij in het verleden had door aandacht hiervoor te vragen en 

voorlichting te geven.
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De Nationale UNESCO Commissie hecht veel waarde aan de toegankelijkheid 

van onderwijs. Niet voor niets is UNESCO de coördinerende organisatie 

voor één van de Millenniumdoelstellingen: Education for All. 

Ook nu er binnen de Verenigde Naties gesproken wordt over nieuwe 

onderwijsdoelen voor na 2015, benadrukt UNESCO, waar zij maar kan, het 

belang van onderwijs voor iedereen, om ervoor te zorgen dat dit onderwerp 

op de internationale agenda blijft staan.

Een leven lang leren zou voor iedereen mogelijk moeten zijn, op school, maar ook 

via andere kanalen. Bijvoorbeeld in een museum, op een cursus, in de bibliotheek, op 

muziekles of bij het sporten.

Het Festival van het Leren sluit goed aan op deze doelstelling van UNESCO, omdat het 

aandacht besteed aan alle vormen van leren, voor alle leeftijden.

learn for life20

Marieke Brugman, Nationale UNESCO Commissie

Nationale UNESCO 
Commissie: 

Education for All
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Leermeesters zijn mensen die anderen voor wie leren niet vanzelf-

sprekend is aansporen tot leren. Zij stimuleren om barrières te 

overwinnen, jezelf te ontwikkelen en actief in de samenleving te 

participeren.

Leermesters kunnen zowel professionals als vrijwilligers zijn. 

Ze kunnen ervoor opgeleid zijn, maar het kunnen ook natuurtalenten 

zijn: mensen die “het” gewoon hebben. 

Ze kunnen werkzaam zijn als begeleider of docent, maar vaker zien 

we dat het begeleiden en ondersteunen van mensen een neventaak is 

van hun reguliere werkzaamheden.

De Opbrengst aan Leermeesters
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Leermeester

Een opleiding volgen 
als alleen-

staande jonge moede
r is niet 

gemakkelijk.

Annemieke de Jong zet zich al geruime tijd in om jonge en alleenstaande 

moeders veelal vanuit de bijstand te helpen bij het naar school gaan en bij 

het afronden van een opleiding. 

Annemieke is zelf een ambitieuze vrouw en alleenstaande moeder van twee 

dochters. Toen zij er alleen voor kwam te staan besloot zij haar kinderen een 

betere toekomst te bieden door een HBO opleiding te gaan volgen. Zoals zij 

zelf altijd zegt, “Onderwijs is dé sleutel tot een betere toekomst, voor zowel 

je zelf als ook voor je kinderen”. 

Die weg daar naar toe was echter al een studie op zich, en zij liep al gauw 

tegen allerlei knelpunten aan in het combineren van een opleiding en de 

zorg voor haar kinderen. Het is een dubbele opgave die een hoop uitzoek- 

en regelwerk vergt. De studiefinanciering wordt gezien als een toereikende 

voorliggende voorziening, maar de praktijk wijst anders uit. Het is voor 

jonge alleenstaande moeders moeilijk rondkomen en de eigen bijdrage aan 

kinderopvangkosten kan hoog oplopen. Daarnaast sluiten de studieroosters niet altijd aan 

op de kinderopvangmogelijkheden en er bestaat geen recht op zwangerschapsverlof voor 

studenten in het mbo en hbo. Hoe lokale overheden en onderwijsinstellingen hiermee 

omgaan verschilt per gemeente, instelling, opleiding en per docent of begeleider. Hoewel 

het Europees Parlement in 2007 al pleitte voor een regelgevend kader voor jonge vrouwen 

om studie en zorg te combineren, bestaat er nog altijd geen landelijk beleid voor deze 

doelgroep. Dat maakt dat deze jonge vrouwen afhankelijk zijn van willekeur wat hen 

uiterst kwetsbaar maakt.  

Annemieke liep hier op vooruit en voelde zich geroepen om hier iets aan te doen. In 

2006 maakte zij een website (http:// www. studerendemoeders.nl) om te voorkomen dat 

andere jonge studerende moeders het wiel opnieuw zouden moeten uitvinden. Binnen 3 

maanden stond de mailbox helemaal vol met mailtjes van vrouwen uit het hele land die 

maar wat graag naar school wilden en tegen allerlei vragen en of knelpunten aanliepen. 

Ook onderwijsinstellingen lieten haar weten dat zij met de informatieve website voorzag 

in een behoefte en maakten linkverwijzingen aan op hun eigen websites.

Enkele maanden later richtte zij naast haar opleiding de stichting Steunpunt Studerende 

Moeders op. Sindsdien houdt zij zich bezig met het motiveren en begeleiden van jonge, 

voornamelijk alleenstaande moeders naar en tijdens het volgen van een opleiding. Binnen 

2 jaar tijd heeft zij met haar stichting meer dan 6000 jonge en alleenstaande moeders op 

weg geholpen en ondersteund bij het gaan volgen en afronden van een opleiding aan de 

hand van de door haar ontwikkelde Smart Mama Methode®. 

Annemieke de Jong, 1979, Spijkenisse 
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Ook is zij regelmatig in Den Haag te vinden waar zij de belangen 

behartigt van studerende moeders. Hiermee wist zij het onderwerp 

te agenderen en een wetswijziging in de Wet op Hoger Onderwijs 

te realiseren. Verder weet zij diverse sponsors en studiefondsen te 

verbinden om de moeders ook financieel te kunnen ondersteunen 

in de studie- en kinderopvangkosten. Daarbij werkt zij graag samen 

met onder andere onderwijsinstellingen en gemeenten om een 

sluitende ketenaanpak te realiseren om de groep van jonge moeders 

optimaal te kunnen helpen en te stimuleren bij het naar school gaan. 

Hiervoor ontwikkelde zij het Smart Mama Coachingsprogramma©. 

Een innovatief blended learning programma waarbij 

klassikale themagerichte workshops afgewisseld worden met 

coachopdrachten en begeleiding in een daartoe ontwikkeld online 

begeleidingssysteem. Het doel hiervan is dat zo veel mogelijk 

alleenstaande en jonge moeders succesvol kunnen participeren, 

een opleiding, stage en/of werk kunnen combineren met de zorg 

voor hun kinderen. Het leuke en unieke van dit programma is dat 

ervaren ambitieuze moeders, al dan niet in het kader van stage en of leerwerktraject, 

andere jonge en alleenstaande moeders helpen en begeleiden. Hiervoor ontvangen 

zij eerst een trainingscursus die ook recht geeft op een echt certificaat. Op dit moment 

draait er een pilot in samenwerking met de gemeente Emmen. Marieke weet menig jonge 

moeder te motiveren en uit te leggen hoe je studie en zorg kunt combineren, al dan niet 

in groepsvorm aan de hand van de door haar zelf ontwikkelde workshops. Dat doet zij nog 

steeds met evenveel passie en liefde.

Tijdens zo’n workshop leggen ervaren studerende moeders uit welke scholings- en 

financieringsmogelijkheden er zijn voor moeders. Ze worden gekoppeld aan ervaren 

coaches, die ze naar school begeleiden en helpen school te combineren met de zorg voor 

hun kind.

Eén van de deelnemers: “De workshop was echt top. Ik heb heel veel geleerd qua combi 

gezin en studie. Ook heb ik leuke meiden ontmoet, waarvan ik niet eens wist dat ze ook 

moeder waren. Ik heb er echt heel veel aan gehad en het heeft me ook motivatie gegeven 

om misschien verder te kijken dan de originele studie die ik wilde doen. Ook kreeg ik veel 

tips qua financiering waar ik niks van af wist!”

In 2008 heeft Annemieke de HBO opleidingen Maatschappelijke Werk & Dienstverlening 

en Culturele Maatschappelijke Vorming gecombineerd afgerond. Zij studeerde op 

bijzondere wijze af, tijdens een zeer bevlogen presentatie die zij hield over haar eigen 

onderwerp: studerende moeders tijdens een ronde tafel bijeenkomst bij het Ministerie 

OCW. Zij was hiermee de eerste HBO studente die op een eigen onderwerp afstudeerde 

en wel bij het Ministerie. 

Van stil staan houdt Annemieke niet, daarom heeft zij in 2013 nog 4 vervolgopleidingen 

met succes gevolgd. Waaronder de opleiding matrixcoaching, life- en loopbaancoaching, 

e-coaching en vitaliteitscoaching. Op dit moment volgt zij een Leergang Sociaal 

Ondernemen aan de UvA/ACE. Ze denkt erover om per september ook de kopopleiding 

leraar omgangskunde te volgen om zo haar onderwijsgraadbevoegdheid te behalen, haar 

passie ligt duidelijk bij het onderwijs. 

Steunpunt Studerende Moeders op is een landelijke stichting met ANBI accreditatie, een 

organisatie voor en door studerende moeders. Het Steunpunt informeert, adviseert, 

begeleidt en helpt andere jonge moeders bij het creëren van scholingskansen in de 

toeleiding naar scholing en bij het combineren van opleiding en zorg. 



learn for life24

FE
ST

IV
A

L 
V

A
N

 H
E

T
 L

E
R

E
N

Anke is sinds 2012 directeur van 

de grootste vrouwenvereniging 

van Nederland “Vrouwen van Nu”, 

de voormalige Nederlandse Bond van 

Plattelandsvrouwen(circa 45.000 vrouwen). 

Onder haar bezielende leiding fuseert deze vrouwenvereniging in 2014 

met een andere grote vrouwenvereniging de KVO (circa 10.000 leden) en 

bundelen ze hun krachten. Zelf zegt zij hierover: “Levenslang leren vind ik 

bijzonder belangrijk dus ik ben erg blij met de nominatie. Vijf jaar geleden 

deed ik zelf (toen net in de veertig) nog een MBA-opleiding en als directeur 

van de grootste vrouwenvereniging van Nederland (Vrouwen van Nu) ben ik 

blij dat ik ook vanuit die hoedanigheid vrouwen kan inspireren om zich te 

blijven ontwikkelen.”

Ze is lid van de Raad van Advies van Stichting CERES: een grassroot initiatief 

dat zich richt op de bewustwording van vrouwen van hun cruciale rol bij voedselzekerheid. 

Hun project over de rol van vrouwen bij voedselzekerheid was vorig jaar één van de 

genomineerden voor de Internationale Prijs (www.ceres.cc / www.cerescc.com). 

Anke vervult alweer enige jaren een belangrijke voorlichtingsrol richting een grote groep 

vrouwen (consumenten) op een maatschappelijk zeer relevant thema - voedselzekerheid. 

Zij zoekt steeds het contact met haar achterban, ook als spreker voor het sprekersbureau 

van Stichting CERES (www.ceres.cc/sprekers.html). 

“Spreken en presenteren is één ding, maar blijvende verandering tot stand brengen een 

tweede,” volgens Anke. Daarom is recentelijk vanuit Vrouwen van Nu de Food Battle 

gelanceerd. De Food Battle is een praktisch handelingsperspectief voor consumenten 

waarmee voedselverspilling met circa 20% terug kan worden gedrongen, eenvoudigweg 

door drie weken lang te meten wat je weggooit. Gedurende die drie weken worden tips 

ontvangen over slim koken, koken en bewaren. Dit concept wordt nu overgedragen aan 

vier andere organisaties en zal zich steeds verder gaan verspreiden. 

Leermeester

Vrouwen blijven inspir
eren om zich 

te blijven ontwikkele
n.

Anke Vervoord, 1966, Den Haag 

Fotobijschrift
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Anke is een voorbeeld voor vele vrouwen, jong en oud, omdat zij een ingewikkeld thema 

als internationale voedselzekerheid op een eenvoudige en aansprekende manier weet 

te belichten op steeds verschillende podia, op steeds verschillende manieren en daarbij 

gebruik maakt van zowel fysieke bijeenkomsten als de digitale mogelijkheden. Mensen 

beschouwen haar als een Leermeester, omdat zij anderen aanzet en aanspoort tot het 

toetsen van kennis en informatie en zelf een voorbeeld voor anderen is. Ze heeft anderen 

iets te vertellen. Ze maakt van gewone alledaagse situaties een leeromgeving. Anke 

gelooft sterk in het vermogen en de impact van het individu in het bijzonder wanneer 

krachten worden gebundeld, mensen zich organiseren en aansluiten en kennis en 

ervaringen worden gedeeld en verspreid.

In haar activiteiten beweegt zij zich steeds op het raakvlak tussen cultuur, de vrouwenzaak 

en internationaal relevante thema’s, waarbij zij oog heeft voor en aandacht geeft aan 

zowel micro als macro en aan het digitale en het fysieke. Zo is zij zeer aanwezig op Sociale 

Media en trekt daarin de leden van haar vereniging en daarmee ook andere organisaties 

mee.

Anke werd in 2012 door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en op voordracht van de 

Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) benoemd als vrouwenvertegenwoordiger voor de 

Verenigde Naties in die functie heeft zij de Algemene Vergadering toegesproken over 

de cruciale rol van vrouwen bij voedselzekerheid. Door uiteenlopende instellingen en 

organisaties, zoals musea, universiteiten, studenten- en vrouwenverenigingen, werd en 

wordt zij nog steeds regelmatig gevraagd om lezingen over dit onderwerp te komen 

verzorgen. In 2014, het internationale VN-jaar van de Family Pharming werd haar invloed 

in het internationale circuit nog groter. ‘Wanneer we ons bewust worden van ieders 

invloed op het wereldwijde voedselvraagstuk kunnen we met elkaar dit complexe 

vraagstuk aanpakken.’
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José Looman is al 28 jaar werkzaam bij Coop Supermarkten. Zij is één van de 

weinig vrouwelijke supermarktmanagers en zij is dat al 27 jaar. In het begin 

was het voor sommigen even wennen dat er een vrouw supermarktmanager 

was, tegenwoordig is men er meer aan gewend. Het waren niet je collega’s die 

hier moeite mee hadden, maar vooral derden.

José geeft leiding aan een grote supermarkt waar bijna 100 medewerkers 

werkzaam zijn. Daarbij begeleidt zij meerdere medewerkers die een 

opleiding volgen via het Coop College. Het Coop College bestaat uit drie 

maatwerkopleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg ontwikkeld door 

het Spring Instituut in samenwerking met ROC Mondriaan.

José brengt haar liefde voor het vak graag over op haar medewerkers. 

Ontwikkelen en leren vindt zij erg belangrijk. Ze geeft haar medewerkers 

duidelijk mee dat je nooit te oud bent om te leren. Zo heeft zij ook één van 

haar medewerkers, 46 jaar oud, alsnog gestimuleerd een MBO-2 opleiding Verkoper te 

gaan volgen. Deze medewerker is al 25 jaar werkzaam in de supermarkt, maar heeft nooit 

een MBO-diploma gehaald. 

Met de hulp en ondersteuning van José worden medewerkers uitgedaagd en gemotiveerd 

in de opleidingen die zij volgen. Zij vindt het volgen van opleidingen belangrijk omdat 

goed functioneren in het vak vakmanschap vergt: ”Een mens moet zich altijd blijven 

ontwikkelen en opleiden, omdat de ontwikkelingen ook steeds sneller gaan en het fijn is 

dat je mee kunt blijven groeien” 

José denkt zelf dat mensen haar een leermeester vinden vanwege haar kennis van zaken 

en haar betrokkenheid bij hun opleiding. Ze neemt mee dat iedereen een andere manier 

van aanpak verdient en een ander opleidingsniveau heeft. Ze vindt het belangrijk de 

juiste balans weten te vinden tussen theorie en praktijk. Bovendien wordt er vaak bewust 

gekozen voor E-learning en dat houdt ook in dat je praktijk gericht bent en wilt zijn.

Zelf is ze er van jongs af aan ingerold. Ze was vroeger ook handbalcoach en trainer. Zo 

heeft José met mensen leren omgaan, ook in het overbrengen van haar passies. Later is ze 

dankzij verdere opleidingen en ervaringen het vak van opleiden steeds meer als leuk en 

positief gaan ervaren. 

Voor José is het overbrengen van de liefde voor het vak op andere medewerkers het 

mooiste dat er is.

Leermeester

Vakmanschap vraagt 
een goede 

praktijkgerichte ople
iding. 

José Looman, 1959, ’s Heerenberg       
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Michel en zijn broer Peet hebben al jaren een eigen stukadoorsbedrijf. 

Sinds 2010 zijn ze ook jongens gaan opleiden die een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt hebben. In eerste instantie op eigen initiatief en eigen 

investering en vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Inmiddels stuurt 

de gemeente kandidaten naar hen door. Ze hebben nu 80 jongeren opgeleid, 

vooral jongeren die eigenlijk op ‘Niveau Nul’ zaten of die problemen hadden 

met alcohol, drugs of anderszins. 

Peet zit meer op kantoor en Michel is letterlijk de leermeester op de 

werkvloer. 

Michel is niet langdradig, maar kort en krachtig van stof. Dat is bijzonder 

effectief. Zijn Cruyffiaanse uitspraken spreken tot de verbeelding en gaan al 

snel een eigen leven leiden.

Michel leert jongeren het hele vak. Hij werkt met ze op. Na afloop van het 

traject kunnen ze stukadoren, hetzij volledig hetzij als assistent. Tijdens het leertraject 

wordt veel gepraat, ook over de problemen waar de jongere mee zit. Er wordt gezocht 

naar oplossingen voor de ‘buitenproblemen’ zoals schulden.

De jongeren leren het vak van Michel en tijdens het stukadoren is er dus ook sprake van 

opvang en ondersteuning. Immers, ‘jongeren praten liever met een joggingbroek dan met 

een stropdas’. 

Michel en Peet vinden het opleiden van jongeren ZEER belangrijk: “Het was er niet dus 

wat er niet is moet je maken.”

Michel heeft geen opleiding gehad in het begeleiden van anderen. Hij heeft het in de 

praktijk geleerd, maar omdat hij zelf een topleraar had, de heer Warnaar, weet hij wat hij 

moet en hoe hij het moet uitleggen.

Wat maakt Michel tot een echte leermeester? Michel is geduldig, kan de dingen 20 keer 

uitleggen. Hij kan goed luisteren en probeert oplossingen te bedenken voor de situatie 

van de jongeren. Daarvoor werkt hij samen met de (gemeentelijke) casemanager van 

de jongere. Hij gaat indien nodig op huisbezoek. Zijn werk houdt niet op om 15.00 uur. 

Jongeren bellen of whatsappen hem zelfs ’s avonds 

als ze ergens mee zitten. Na afloop van het officiële 

traject houden veel jongeren contact met Michel, om 

praktische dingen door te praten en zo komen soms ook 

andere onderwerpen ter sprake.

De jongens beschouwen Michel niet als een leermeester, 

maar als collega of vriend. Hij is één van de jongens, 

maar wel iemand die hen het kunstje goed leert en 

helpt om een werkritme op te bouwen. Juist omdat ze 

hem niet als een leermeester zien, is hij het wel. Michel 

helpt jongeren met een grote afstand tot arbeidsmarkt 

aan een opleiding die vooruitzicht biedt op een baan.

En hoe ziet hij zichzelf: “Wat je kan moet je een ander 

leren is zijn motto.”

Leermeester

Wat er niet is, moet 
je maken. 

Michel Traub, 1969, Delft
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Mia komt uit een groot gezin waar je leert om voor jezelf op te komen, 

maar ook om je sociaal op te stellen, iets over te hebben voor anderen 

waar je om geeft. Dat heeft geresulteerd in een indrukwekkende carriere.

Mia is als leermeester al jaren bezig om haar vak Nederlands ( als tweede 

taal)) over te dragen aan haar leerlingen en vrijwilligers. Voordat ze bij Piëzo 

(Participatie Integratie Emancipatie Zoetermeer ) kwam werken, werkte 

Mia in het basisonderwijs als lerares en hoofd van de school en later bij de 

Vrouwenvakschool MBO als docent Nederlands. Daarna werkte zij bij het 

Educatief Centrum, TRE groep, ROC Mondriaan. Ze was hier als docent NT 2 

bezig met het opzetten van een remedial teacherpraktijk binnen het NT 2 

Onderwijs en ze trainde collega’s op het gebied van remedial teaching NT 

2. Ook was ze actief in de verslavingszorg bij Parnassia waar ze als docent 

educatie ondermeer verantwoordelijk was voor het opzetten van een 

educatief leerproces voor verslaafden. Tenslotte werd ze taalcoördinator 

Piëzo. Hier houdt ze zich bezig met het begeleiden en trainen van 

vrijwilligers voor taalgroepen van analfabeet en voor hoger opgeleiden. Daarnaast 

begeleidt zij cursisten naar opleiding en werk (MBO 1 (AKA) en MBO 2 (Zorg en Welzijn) 

en ondersteunt en begeleidt zij vrijwilligers van bovenstaande cursisten.

Op het professionele vlak heeft ze zich, na een periode in het reguliere onderwijs, al 

vrij snel verder ontwikkeld in het volwassenenonderwijs. Ze ging geen uitdaging uit 

de weg, werkte zowel voor het Educatief Centrum (voorloper ROC Mondriaan) als de 

Vrouwenvakschool. In die hoedanigheid hield ze zich vanaf het begin al bezig met 

groepsprocessen – als docent in het NT2 onderwijs – én individuele begeleiding (motivatie, 

probleemoplossende en intermediaire rol). Haar taken vroegen om regelmatig overleg 

met de meest uiteenlopende instanties in verschillende steden in de regio Rotterdam/Den 

Haag/Zoetermeer. 

Naast haar drukke werkzaamheden bleef Mia zich bijscholen, o.a. heeft ze een opleiding 

Remedial Teaching voor Volwassenen gevolgd bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) 

in Nijmegen. 

Leermeester

  Een echte vakvrouw

Mia Wooning, 1947, Zoetermeer 
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Na haar werkzaamheden bij Mondriaan te hebben beëindigd na 20 jaar toewijding aan 

instelling en haar doelgroepen, bleef Mia actief. Gedurende 2 jaar heeft ze Nederlandse 

taallessen verzorgd voor cliënten van Parnassia (instelling voor mensen met psychische 

problemen). Daarna heeft ze de overstap gemaakt naar Piëzo  waar ze sinds 2008 verder is 

gegroeid in haar rol als mentor, coördinator en leermeester. 

Vooral haar betrokkenheid bij het ontwikkelen van de Piëzomethodiek heeft veel indruk 

gemaakt. Het is mede haar verdienste dat fase 4 van de methodiek (AKA-opleiding en 

baanbegeleiding) van de grond is gekomen. Het hele programma heeft ze opgebouwd 

vanaf de basis en hield daarbij steeds rekening met de vaardigheden en talenten van de 

vrijwilligers. Daarmee heeft ze een wezenlijke bijdrage geleverd aan het bijzondere van de 

methodiek, c.q een lange termijn stappenplan op maat voor gemotiveerde deelnemers. 

Vrijwilligers zijn zeer divers van achtergrond en opleiding met een eigen inbreng en 

manier van aanpak bij het lesgeven. Belangrijk is om deze inbreng en vaardigheden te 

trainen zodat de vrijwilligers deze meenemen in hun lessen, maar er uiteindelijk toch 

een gestage stroom ontstaat in een gedeelde manier van lesgeven op diverse niveaus. 

Piëzo is geen onderwijsinstelling, maar een maatschappelijke instelling. De taallessen 

ondersteunen de vele activiteiten die in de centra (5) plaatsvinden.

Inmiddels is het taalprogramma een onderdeel van de methodiek van Piëzo geworden 

en stromen mensen door via een leerwerkprincipe naar opleiding en werk. Bij de 

Piëzomethodiek wordt er in eerste instantie gekeken waar de deelnemers behoefte aan 

hebben om zich verder te ontwikkelen: er wordt gestart met maatschappelijke activeren, 

vervolgens gaan ze bij Piëzo leren (fase 1) om daarna in één van de centra vrijwilligerswerk 

te doen (fase 2). Daarna lerend vrijwilligerswerk bij partnerorganisaties (fase 3) om in 

fase 4 uit te stromen naar een reguliere baan of opleiding. De methode gaat uit van de 

talenten van mensen die je in kan zetten in de participatiesamenleving. 

Mia werkt nu- met heel veel succes- samen met het ROC, vele stage-aanbieders en vele 

vrijwilligers om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verder te brengen. 

Het is fantastisch dat steeds meer vrijwilligers zich aanmelden om aan de verschillende 

groepen op diverse niveaus les te geven. Op deze manier worden veel mensen bereikt 

die heel graag deel willen uitmaken van de maatschappij, maar waarbij de taal of de 

onbekendheid met mensen en omgeving (eenzaamheid) een barrière vormt. Door het 

groot aantal vrijwilligers is er praktisch geen belemmering om onmiddellijk te kunnen 

instromen op eigen niveau (zo’n 47 groepen). De studenten van MBO 1 en 2 die deze 

studiekans hebben gekregen via Piëzo hebben vaak weinig opleiding of een opleiding in 

eigen land, bezitten vaak weinig of geen studievaardigheid of zelfvertrouwen. Het is een 
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weg met vele hindernissen voor ze en een intensieve begeleiding is vaak essentieel voor 

het welslagen van hun studie.

De taalvrijwilligers die deze MBO studenten begeleiden zijn een extra steun bij de 

schoolopdrachten voor deze studenten met hun luisterend oor voor de dagelijkse gang 

van zaken. Aan beide kanten worden kansen, talenten en mogelijkheden benut, zowel 

voor de studenten in fase 4 als de vrijwilligers. 

Mia is een echte professional die tegelijkertijd veel waardering kan opbrengen voor 

mensen die zich vrijwillig inzetten voor een ander. Haar professionele kwaliteiten paart ze 

aan persoonlijke eigenschappen als bescheidenheid, vasthoudendheid en een meditatieve 

instelling. Ze staat open voor nieuwe ontwikkelingen, een onontbeerlijke eigenschap voor 

een leermeester. Wat haar bijzonder maakt als leermeester is dat zij hele grote groepen 

mensen het vak heeft geleerd en altijd de kwaliteit heeft weten te bewaken. Verder is Mia 

gedreven en netjes. Bovendien maakt ze steeds verbindingen tussen en met mensen. 

Mia is altijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe dingen en contacten die dan steeds 

haar werk als leermeester ten goede komen. Zelf vindt ze, dat ze alle mogelijkheden 

gekregen heeft om haar opgedane onderwijskennis van jaren in de praktijk te brengen, 

een eigen vorm te geven: “Als je dit uitdraagt naar de vrijwilligers en studenten met 

respect voor een ieders achtergrond en cultuur kan het haast niet anders dan dat zij ook 

enthousiast worden om de geboden kans op te pikken en om hierin verder te gaan. “ 

Mia vindt het heel bijzonder dat ze dit op haar leeftijd nog allemaal mag doen. Met haar 

inmiddels 68 jaar is zij een echte vakvrouw en werkt zij nog steeds dagelijks met een heel 

grote passie!

Foto's bij dit artikel: Henk Lentfaar, Henksfotowerk



learn for life 31

  
FE

ST
IV

A
L V

A
N

 H
E

T
 LE

R
E

N

Hilda is Neerlandica en heeft in haar loopbaan zowel jongeren als 

volwassenen anderstaligen en laaggeletterde Nederlanders de 

Nederlandse taal bijgebracht. Dit doet zij als professional, ze is leerkracht op 

een middelbare school in Dronten, maar ook als vrijwilliger bij Welzijn Lelystad. 

Zij heeft tevens een eigen Taalbedrijfje en vandaar uit geeft ze op freelance 

basis de basistrainingen voor taalvrijwilligers via Stichting Lezen & Schrijven. 

Deze trainingen worden in heel Flevoland gegeven.

Hilda is voor Welzijn Lelystad taaldocent van de wekelijkse taalles voor 

anderstalige moeders in de basisschool De Vuurtoren. Daarnaast is zij 

invaller voor taaldocenten en opstarter van (nieuwe) taallessen. Ze fungeert 

als inhoudelijk ondersteuner voor de taalprojecten van de welzijnsinstelling 

en geeft advies over lesmateriaal die alle taalvrijwilligers kunnen gebruiken 

voor hun eigen taallessen. Zij ontwikkelt ook zelf lesmateriaal en leidt 

nieuwe vrijwilligers op tot taaldocent. Verder is Hilda trainer van de 

methode TOLK voor Taalontwikkeling in het kader van het project Taal geeft Vleugels, om 

ouders bewust te maken van hun rol in de taalontwikkeling van hun kind(eren).

Hilda werkt ook voor de Stichting Lezen & Schrijven. Op freelance basis werkt ze vanuit 

haar eigen bureau in taalondersteuning als trainer “basistraining tot taalvrijwilligers” 

in Flevoland. Deze training geeft nieuwe vrijwilligers handvatten om Nederlandse les te 

geven aan volwassenen en bestaat uit 4 dagdelen. Naast al deze activiteiten is Hilda in 

het dagelijks leven ook nog docent Nederlands op het Almere College Dronten, lid van de 

projectgroep Nieuwbouw MBVO en mentor. 

Hilda is zeer kundig in haar vak en kan dit uitstekend overbrengen aan anderen. Zij is 

geduldig en heeft goede coachingsvaardigheden. 

Ze kan in de les een veilige sfeer creëren waardoor 

deelnemers gestimuleerd worden om Nederlands te 

spreken. Hilda zet zich met veel enthousiasme in en 

staat open voor nieuwe dingen. Ze is echt iemand waar 

je op kunt bouwen en op kunt vertrouwen!

Mensen beschouwen haar als een leermeester omdat 

ze zowel de persoonlijkheid als de kennis heeft om 

mensen taal bij te brengen. 

Leermeester

Lessen creëren in een
 veilige sfeer.

Hilda Wouters-Bunskoek, 1970, Lelystad             
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Vera Moet, moeder van drie kinderen, waarvan twee pubers thuis, heeft 

een bewogen leven achter de rug. Ze is zeer laag opgeleid. Als jong meisje 

ging ze via het speciaal onderwijs, waar haar leerproblemen (dyslexie) niet 

werden onderkend naar wat toen nog de huishoudschool heette. Iedereen zei 

haar dat ze dom was en dat leren er voor haar niet in zat.

Na haar scheiding voedde ze in haar eentje haar drie zonen op. Ze is altijd 

bezig geweest haar weg te vinden in de geletterde maatschappij maar was 

daardoor altijd afhankelijk van anderen en vooral van haar hoog opgeleide 

zus. Die afhankelijkheid heeft haar vaak in de problemen gebracht. 

Na de gevolgen van een auto-ongeluk kwam Vera eindelijk in goede 

handen. Een maatschappelijk werkster wees haar de mogelijkheid 

om alsnog te leren lezen en schrijven. Vera schreef zich in bij het ROC 

van Amsterdam. Door de begeleiding bij het ROC hervond Vera haar 

zelfvertrouwen en leerde binnen twee jaar meer dan zijzelf en haar 

omgeving voor mogelijk hadden gehouden. Digitaal is Vera zeer vaardig 

geworden, mailen, internet, Facebook alles pakt ze aan. Ze volgde met 

succes een cursus EHBO en werd mede hierdoor actief bij de amateur 

voetbalvereniging in Amsterdam Noord. 

Vera ging als vrijwilliger werken bij de tussenschoolse opvang van het basisonderwijs. 

Kortom Vera werd een bekend gezicht in Amsterdam Noord. Altijd staat ze klaar als 

mensen om welke reden dan ook een beroep op haar doen. Vera volgde met succes de 

training ’Zeg het Voort’ en werd Taalambassadeur voor Stichting ABC en Stichting Lezen & 

Schrijven. 

Na vorig jaar pas haar certificaat gehaald te hebben heeft Vera zich in een ongelooflijk 

korte tijdontwikkeld tot een taalambassadeur die grote indruk maakt bij velen. 

In Amsterdam is voor Taal van het Leven de campagne gestart: Lezen en schrijven, zij kon 

het niet, nu wel, en u? ’Bel Vera’!

Vera is daarnaast ook actief in het Testpanel van ABC: ze adviseerde bij meerdere 

ziekenhuizen over de looproute en inrichting van het gebouw, testte met het panel 

meerdere brochures en geschreven producten, de woordenlijst voor hulpverleners die 

werken met diabetische patiënten, websites enz.

Ze leerde zelfstandig reizen en begeleidt nu haar collega’s van ABC Noord-Holland.

Het afgelopen jaar verzorgde ze vele presentaties over het belang laaggeletterdheid aan 

te pakken, o.a. in de bibliotheek in Hoorn bij het bondgenootschap West Friesland. Haar 

levensverhaal is te lezen in het boek Topvrouwen, www.inspirerendevrouwen.nl.

Vera vertelde haar verhaal bij vele presentaties van de Stichting Lezen & Schrijven en ze 

werd geïnterviewd voor meerdere dagbladen en voor de informatiekrant van Taal voor 

het Leven.

Vera probeert anderen te overtuigen van het belang om een cursus lezen en schrijven 

te gaan volgen. Als het nodig is begeleidt ze aankomende cursisten op hun weg naar 

scholing. Vera heeft haar eigen verhaal prachtig neergezet in een filmpje gemaakt voor 

de wervingscampagne in Amstelveen. Haar foto met daarnaast de eerste brief die Vera 

schreef is te zien op het enorme Billboard van de reizende tentoonstelling van de Stichting 
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Leermeester

Lezen en schrijven, z
ij kon het niet, 

nu wel, en u? ’Bel V
era’!

Vera Moet, 1963, Amsterdam         
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Lezen & Schrijven. Deze tentoonstelling is een afscheidscadeau van het bedrijfsleven aan 

prinses Laurentien. Na Rotterdam is de tentoonstelling te zien in Den Haag. En Vera is ter 

gelegenheid van de opening dan uitgenodigd om een openbaar gesprek te voeren met 

minister Bussemaker.

Wat maakt Vera nu tot een echte leermeester? Ze is in staat om wat ze meegemaakt 

heeft, haar grote levenservaring, op een positieve manier te vertalen om anderen 

daarmee te helpen. Ze is een warme persoonlijkheid en weet anderen op een respectvolle 

enthousiaste en serieuze manier te overtuigen. Als ze ergens voor gaat zet ze zich voor 

100% in; kortom ze is betrouwbaar. 

Vera is leergierig en kritisch, staat open voor advies en verbeteringen van haar 

presentaties en haar verhaal.

Ze is een leuk mens om mee te maken, altijd vol met humor ondanks het serieuze verhaal; 

ze staat positief in het leven en spreekt daarmee op overtuigende manier jongeren aan 

om zelf de verantwoording voor hun eigen leren te nemen. 

Mensen beschouwen Vera als hun leermeester, omdat ze zo geloofwaardig en 

betrouwbaar overkomt en haar verhaal vertelt op een manier die velen aanspreekt. 



learn for life34

FE
ST

IV
A

L 

VVlakbij het treinstation van Den Bosch is CINOP Erasmus+ gevestigd. 

Deze organisatie voert onafhankelijk internationale programma’s 

uit op initiatief van de nationale en Europese overheid. De programma’s 

hebben betrekking op het middelbaar beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie. Een daarvan is het Europese subsidieprogramma 

voor de volwassenen- en beroepseducatie Erasmus+ (zie ook verderop in 

deze brochure). Maar er is meer:  

1: CINOP Erasmus+ is sinds januari 2014 ook Nationaal Coördinator voor 

de implementatie van de Europese Agenda voor Volwasseneneducatie. 

Deze Agenda benadrukt de noodzaak van alle vormen van 

volwasseneneducatie (formeel, niet-formeel en informeel leren). 

De Nationale Coördinator heeft als taak om het onderwijs te 

promoten, beleidsadvies en ondersteuning te bieden en de beste 

praktijkvoorbeelden te verzamelen en te verspreiden. 

Meer info: www.cinoperasmusplus.nl 

 

2: Vanaf het najaar 2014 beheert CINOP Erasmus+ ook EPALE: een nieuw elektronisch 

platform voor mensen die in de volwasseneneducatie werken. Het platform helpt u beter 

samen te werken om de kwaliteit en het aanbod van de volwasseneneducatie in Europa te 

verbeteren en om een sterke pan-Europese sector voor volwasseneneducatie op te zetten. 

Lees ook het interview met Rinske Stelwagen verderop in deze brochure. 

Meer info: http://ec.europa.eu/epale

3: CINOP Erasmus+ is in Nederland verder actief op terreinen als lifelong guidance, quality 

assurance en ECVET. De organisatie wil in het kader van ‘Connected learning and Europe’ 

een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van strategieën en kennisoverdracht 

voor een leven lang leren; verbinden van de Europese en nationale context; verbinden van 

thema’s als key competences for lifelong learning, kwalificatiestructuren, studiepunten, 

Europass, mobiliteit, kwaliteitszorg, loopbaanontwikkeling, social inclusion en nog veel 

meer. Meer info: www.cinoperasmusplus.nl

CINOP Erasmus+, wa’s da?

3 
redenen om deze orga

nisatie eens 

nader te bestuderen.
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Erasmus+ is het programma voor onderwijs, opleidingen, jeugdzaken 

en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, 

opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen de 

kans te geven zich te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren. De 

educatieve opbrengst, die kan bestaan uit kennis of vaardigheden, maakt 

uiteindelijk de Europese economie sterker. Europa moet slimmer worden 

om een aantrekkelijke kenniseconomie te zijn en te blijven en te kunnen 

concurreren met andere kennisregio’s, waar ook ter wereld. Erasmus+ 

is een middel om dat doel te bereiken. Voor de 

aanvraagronden van 2014 is in Nederland ruim 1,5 

miljoen gereserveerd voor de volwasseneneducatie. 

Vanaf oktober 2015 kunt u contact met ons 

opnemen voor advies over uw projectidee voor 2015. 

Key actions
Binnen Erasmus+ zijn drie pijlers, de zogenoemde 

‘key actions’ of actielijnen: leermobiliteit voor 

individuen (KA1), institutionele samenwerking (KA2), 

en steun voor beleidsontwikkeling (KA3). 

Bij KA1 gaat het om ‘mobiliteiten’ (reizen met leren 

als doel) van personeel van organisaties. Hierbij valt 

te denken aan nascholingscursussen voor docenten in de volwasseneneducatie of deelname 

aan vakinhoudelijke conferenties. De aanvraag wordt gedaan vanuit de directie van een 

instelling, en organisaties worden gevraagd hun internationale plannen voor de komende 

jaren kort toe te lichten in een European Development Plan. 

Binnen KA2 gaat het om institutionele samenwerking tussen instellingen binnen Europa 

om de innovatie op het gebied van onderwijs, opleidingen en jeugdactiviteiten te 

stimuleren en de inzetbaarheid, de creativiteit en het ondernemerschap te bevorderen. 

Het mag een samenwerking zijn met instellingen uit dezelfde sector (bijvoorbeeld 

volwasseneneducatie), maar de Europese Commissie zet vooral in op samenwerking tussen 

(jeugd)organisaties, bedrijven, plaatselijke en regionale autoriteiten en ngo’s; ook wel 

cross-sectorale samenwerking genoemd. Bij KA1 en KA2 zijn de instellingen Nuffic (hoger 

onderwijs), Europees Platform (basis- en voortgezet onderwijs), CINOP (beroepsonderwijs 

en volwasseneneducatie) en het Nederlands Jeugdinstituut (jeugd) verantwoordelijk voor 

de programma’s in Nederland. Samen vormen zij het Nederlands Nationaal Agentschap 

Erasmus+.

Bij KA3 gaat het om beleidshervormingen in de lidstaten en samenwerking met landen 

buiten de EU, waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de versterking van de 

kennisbasis voor beleidsvorming en de uitwisseling van goede praktijken. Dit is een centrale 

actielijn, dat wil zeggen dat projectvoorstellen rechtstreeks bij de Europese Commissie in 

Brussel moeten worden ingediend. 

 

Meer informatie: www.erasmusplus.nl 

Erasmus+: Europees subsidieprogramma, 
ook voor volwassenen
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dat in januari 2014 
van start ging.  

Foto’s bij dit artikel: Henriëtte Guest Fotografie
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Nog nooit gehoord van EPALE? Dat kan. Het 

project is namelijk een gloednieuw initiatief voor 

volwasseneneducatie, gefinancierd door de Europese 

Commissie. Het is onderdeel van de doelstelling om 

ook op de lange termijn verbeteringen en betere 

netwerkmogelijkheden in de volwasseneneducatie in 

heel Europa te stimuleren. Zo wordt iedere volwassene 

de kans geboden om deel te nemen aan opleidingen 

van hoge kwaliteit.  

Rinske Stelwagen, jij bent als senior consultant bij 

CINOP Erasmus+ betrokken bij de opstart van EPALE. 

Kun je iets zeggen over de noodzaak van dit initiatief?

“Volwasseneneducatie wordt steeds belangrijker voor 

de Europese economie en samenleving. Uit een recent 

gehouden internationale enquête over vaardigheden 

van volwassenen blijkt dat Europa minder goed 

presteert dan veel van zijn concurrenten. Een vijfde 

van de volwassenen in de EU scoort laag op taal- 

en rekenvaardigheden, en een kwart ontbeert de 

vaardigheden om digitale technologieën effectief te 

gebruiken. De Europese Commissie onderkent dat er 

veel meer kan worden gedaan om beroepsmensen in 

heel Europa te helpen om samen te werken en samen 

te leren. Daarom wordt dit meertalige platform nu 

ontwikkeld. Met het opheffen van taalbarrières kan 

een open uitwisseling van materiaal, instrumenten, 

hulpmiddelen en ideeën gemakkelijker verlopen. 

Hierdoor worden goede praktijken gestimuleerd en 

wordt het niveau hoger.”

Wat moeten we ons bij EPALE voorstellen?

“EPALE is een digitaal platform voor drie doelgroepen 

in de volwasseneneducatie, namelijk beleidsmakers, 

onderwijsinstellingen/ docenten en onderzoekers 

/ ontwikkelaars. Eigenlijk dus iedereen die op wat 

voor wijze dan ook met het maken of geven van 

volwasseneneducatie te maken heeft. Het is de 

nieuwste stap in de voortdurende ontwikkeling naar 

een hogere kwaliteit van het onderwijsaanbod voor 

volwassenen in Europa.”

Wie gaat dat platform vullen? Doe jij dat?

“Ja, en nee. Vanuit CINOP Erasmus+ zullen we zeker 

een en ander aanzwengelen, maar het is vooral 

de bedoeling dat het veld meedoet, alleen dan 

kan het een succes worden. Heb je leermaterialen, 

een verhelderend artikel over beleid voor 

volwasseneneducatie, verslagen van interessante 

bijeenkomsten of onderzoeksresultaten? Dan hoort dit 

op deze site. Ook komt er een evenementenkalender 

en een zoekfunctie voor werkpartners. Ons doel is 

dat EPALE het centrale informatiepunt wordt van 

volwasseneneducatie in Europa. Ook ambassadeurs 

spelen hierbij een rol.”

Ambassadeurs?

“Ja, ambassadeurs. Hiermee bedoelen we 

mensen die vanuit verschillende rollen een brede 

kennis en ervaring hebben op het gebied van 

volwasseneneducatie. Zij zullen hun netwerk 

informeren over EPALE en ons op die manier helpen 

om EPALE brede bekendheid te geven. Zij zullen ook 

actief bijdragen aan het platform met bijvoorbeeld een 

blog of een artikel. “

Kunnen we EPALE al bekijken? En waar moeten we met 

onze suggesties en opmerkingen heen?

“EPALE is al te bekijken, maar is nog niet compleet. 

EPALE kun je bekijken via http://ec.europa.eu/EPALE. 

Bij vragen kun je ook contact met mij of Ellen 

Hanselman opnemen via erasmusplus@cinop.nl. “

“Goed initiatief”

Interview met project
leider 

Rinske Stelwagen ove
r EPALE – 

het elektronisch pla
tform voor 

volwasseneneducatie 
in Europa 
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De Internationale Prijs, oorspronkelijk een initiatief van de 

voormalige Stichting voor Volkshogeschoolwerk, wordt jaarlijks 

uitgereikt aan een vernieuwend en overdraagbaar project op het 

gebied van volwasseneneducatie, dat in Nederland én in andere 

landen aantoonbaar impact heeft. 

Internationale projecten die hiervoor genomineerd werden, worden 

in deze brochure geportretteerd.

De Opbrengst aan 
Internationale Projecten
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Dit project werd genomineerd omdat de indieners deze initiatieven als een 

schoolvoorbeeld zien van het continu leren van een dorp van zijn eigen 

ontwikkeling.

Ontstaansgeschiedenis
Sinds het dorp Wijk aan Zee in de problemen kwam en bedreigd werd door 

de planologen is men binnen het dorp gaan nadenken over de plaats van 

het dorp. Het ging om ‘lijfsbehoud’. We spreken over het jaar 1989. Dat was 

in de tijd dat Mak zijn boek “Hoe God verdween uit Jorwerd” schreef over 

de ondergang van het dorp in de 20e eeuw en waarin van alle kanten - ook 

binnen het dorp - het dorp als achterhaalde vorm werd afgedaan.

Cultuur heeft een belangrijke factor gespeeld in de redding van het dorp. 

Dat stond dwars op de opvatting van de trend dat je voor cultuur in de stad 

moet zijn en niet in het dorp. Er kwamen zoveel muzikanten liedjes schrijven 

en uitvoeren dat meerdere cd’s konden worden gevuld en waarin liedjes 

ook de tv haalden. Dit elan gaf het dorp zoveel kracht dat het aan zelfbewustzijn won. Er 

groeide zoveel zelfbewustzijn dat het zich in 1999 uitriep tot Cultureel Dorp van Europa 

waarmee het wilde zeggen dat er naast de Culturele Hoofdstad ook nog dorpen waren.

Er kwam een groep die de Stichting Cultureel Dorp van Europa ging heten en die dorpen 

in 10 landen ging zoeken om mee te maken waar we in Wijk aan Zee mee bezig waren. 

Daarmee werd het initiatief kracht bijgezet. Dat werden in eerste instantie de dorpen 

Aldeburgh (GB), Tommerup (DK), Kilingi Nomme (EST), Bystré (CZ), Pergine Valdarno 

(I), Paxos (GR), Porrúa (ES), Schachdorf Ströbeck (DE), Palkonya (H). In 2001 kwam daar 

Kirchheim (A) nog bij.

Er kwam een gigantisch programma voor het jaar 1999 dat respect afdwong. Het initiatief 

vond erkenning. De staatssecretaris voor cultuur nam plaats in het comité van aanbeveling 

en de koningin kwam voor de opening van een van de grote prestigeprojecten. Met 

weinig financiële middelen werd enorm veel gedaan.

Wijk aan Zee
Elk dorp van het netwerk was één jaar lang Cultureel Dorp van Europa. Wijk aan Zee was 

dat in 1999. In dat jaar toonde het zijn kracht. Elke maand kreeg het een bus vol bewoners 

van één van de Europese dorpen op bezoek. Deze werden bij gastfamilies ondergebracht 

en hen werd het dorp getoond. Daarnaast werden vier conferenties gehouden met 

vertegenwoordigers van de dorpen. Dat leidde tot de opstelling van het Charter van de 

Internationaal Project

Organisatie: Stichting
 Wijk aan Zee 

Cultureel Dorp van E
uropa 1999

Genomineerd door L.S
. van der 

Scheer van Stichting 
Dorpsraad Wijk 

aan Zee.

De Nieuwe Wereld            
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dorpen. Bovendien was er een uitgebreid cultuurprogramma met een internationale 

prijsvraag voor fotografen, een symposium voor beelden van staal samen met buurman 

Hoogovens en een filmfestival met films over dorpen. Er was een festival voor amateur 

filmers. Er werd een muziekspektakel ‘Kroegopera’in het dorp geschreven, gecomponeerd 

en uitgevoerd. Via interviews met ouderen werd goede raad voor het volgende 

millennium verzameld. Er was een project over de maat en er werd een muziekfestival 

gehouden. Kortom, het dorp bruiste van activiteiten.

De jaren daarna ging menig bewoner van Wijk aan Zee op bezoek in andere dorpen van 

het in kracht groeiende netwerk. Ook de jeugd kreeg de gelegenheid om jongeren in die 

andere dorpen te ontmoeten in een jaarlijks jeugd zomerkamp. Dat leverde twee films op: 

‘10 000 kilometres of culture’ en ‘The best of both’. Dit jeugdkamp werd een sterk element 

van het netwerk.

De uitrol
Cultureel Dorp was bedacht voor één jaar. Maar halverwege het jaar 1999 werd al gauw 

duidelijk dat de internationale deelnemers in het bijzonder verder wilden. Dat leidde 

tot een reeks van twaalf culturele dorpen van Europa van 1999 t/m 2010, waarbij al deze 

dorpen zich van hun beste kant lieten zien en net als Wijk aan Zee in 1999 een enorme 

krachtsinspanning deden om zich op zijn voordeligst uit te laten komen. Aan het eind van 

1999 gingen de elf dorpen bij elkaar zitten om een Charter van de dorpen te formuleren, 

met daarin een definitie van het dorp en de thema’s waar een dorp zich mee bezighoudt 

en waarmee het zich onderscheidt.

Dat leverde een enorme vitaliteit op. De eerste die dat echt constateerde was de Italiaanse 

socioloog Celi die ons in 2002 voorhield dat we met iets heel spannends bezig waren. Dat 

leidde er toe dat we ons in het fenomeen dorp gingen verdiepen, steeds vanuit de vraag 

wat kan de rol zijn van een dorp in de maatschappij van de 21e eeuw.

In 2005 maakten we de Europatour, een reis van 13 000 km langs 52 dorpen in 25 landen 

en vier conferenties. Aan het eind daarvan mochten we in een restaurantje in het 

Luxemburgse Wellenstein aan de Commissaris van de EU, mevrouw Fischer Boel, uitleggen 

wat onze conclusies waren. Dat werd de verklaring van Wellenstein. De tour was een 

enorme verdieping van onze kennis van het platteland. 

In 2010 formuleerde het Duitse dorp Ströbeck een project waar alle dorpen aan deel-

namen. Dat resulteerde in een film/ boek ‘The power of culture’, een verdieping van het 

thema dorp en cultuur.

In 2012/13 werd Europa Ludens uitgevoerd. Een aansporing voor dorpelingen om met 

elkaar cultuur te bedrijven, muziek te maken, te beeldhouwen, en te zingen. Daarvan 

is een TV filmdocumentaire gemaakt die op 14 juni dit jaar in première is gegaan en ter 

vertoning aan de IDFA wordt aangeboden.

De Nieuwe Wereld in Wijk aan Zee
In 2005 werd in Wijk aan Zee ook een seniorenkring 

opgericht met een vijftiental ouderen die betekenis 

kreeg en de basis is van de emancipatie van ouderen en 

een andere kijk op het leven. 

In 2008 kregen we de gelegenheid om ons verhaal 

op een grote bijeenkomst van de EU te doen. We 

werden daar gezien als “Shaping the agenda of the 

countryside”. 

In 2010 hebben we alles op een rijtje gezet. Het was 

het oogstjaar. En daarna gingen we ernstig nadenken 
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hoe je verder kon met al die inzichten, ervaringen die we in de loop der jaren hadden 

opgedaan.

In 2013 formuleert de stichting Cultureel een analyse waarmee zij het jaar 2014, het derde 

lustrumjaar van Cultureel Dorp wil ingaan. Een analyse die gebaseerd is op de constatering 

dat niet bevolkingsgroepen maar individuen, mensen met een eigen naam in het dorp van 

belang zijn. Ook stelde men vast dat in het dorp te veel mensen worden gestigmatiseerd, 

omdat zij tot een bevolkingsgroep behoren die niet in aanzien staat: boeren, ouderen 

(vergrijzing), volksdansers en fanfarekorpsen. Daarmee gaat de stichting nu aan de slag. 

Z o zijn er de projecten “Kroon op je leven” een tentoonstelling over ouderdom. ‘Groei’ 

als een thema voor natuureducatie. Er komt een oplossing voor het krimpvraagstuk ten 

gevolge van het wegtrekken van jongeren. Bovendien ligt er een mooie opdracht voor 

de cultuurmakers: een jazzbewerking van de Nieuwe Wereld, Dvoráks 9e symfonie voor 

jazzorkest. Dvorák was de componist die uitgebreid gebruik maakte van melodieën die 

hij op het platteland hoorde voor zijn symfonieën. We vinden het belangrijk dat het dorp 

zo gebruikt wordt. Het dorp heeft dankzij Cultureel Dorp een weg leren bewandelen die 

geleid heeft tot ontwikkeling en bloei van het dorp, waarbij de internationale factor een 

grote rol speelt. Het Project de Nieuwe Wereld is een verdere stap in dit proces, waaraan 

de bevolking van Wijk aan Zee en de andere dorpen deelnemen. Het leerproces zit in het 

goed kijken naar de ervaring en daar op voort bouwen. Dat proces gaat oneindig door. Je 

zou het een ‘bottum up leerproces’ kunnen noemen

De impact
Wijk aan Zee won dorpsvernieuwingsprijzen 

voor de manier waarop het cultuur inzette voor 

dorpsvernieuwing. Binnen Cultureel Dorp kwam 

er uiteindelijk een eigen analyse van wat de echte 

problemen van het dorp in onze tijd zijn. Een analyse 

die afwijkt van de gebruikelijke visies waarop 

ontwikkelingsplannen worden gebaseerd. 

Nu is het de grote uitdaging om plannen te maken 

gebaseerd op basis van die eigen analyse; Daarvoor 

wordt de viering van het derde lustrum gebruikt. Er zijn 

projecten die zich bezighouden met de rol van de boer 

en zijn plaats in de natuurdiscussie, over ouderen als de zeer belangrijke vrijwillige werkers 

in het dorp, de wegtrekkende jongeren en het verlies aan energieke mensen. Ondertussen 

wordt verder gewerkt aan dorp en cultuur en aan de communicatie tussen de dorpelingen 

onderling.

Het wordt nu ook tijd om intens contact te zoeken met de wetenschap die zich bezig 

houdt met de thema’s en de problematiek van het dorp. We vinden dat contact nu een 

noodzaak.   

Hindernissen nemen en hobbels overwinnen
In de beginperiode kreeg de stichting het verwijt te horen dat zij onderscheid maakt 

tussen dorp en stad terwijl toch iedereen naar dezelfde tv kijkt. In die tijd kwam ook vaak 

het verwijt dat niemand meer zat te wachten op de klungeligheid en het amateuristische 

van het dorp, op de beperktheid van geest, over het verhaal van het maaiveld waar je je 

hoofd niet bovenuit moet steken.

Het was een tijd van registreren wat er alom gezegd werd, maar tegelijkertijd stug 

doorgaan. 

In het begin kwam ook veelvuldig het verwijt dat buren door hun bemoeizucht jou 
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belemmeren en een vervelende rol spelen in de sociale controle. Ook dit was een kwestie van 

stug volhouden. Langzamerhand bleek de anonimiteit ook zijn bezwaren te hebben en werd 

burenhulp weer gepropageerd door de overheid vanwege de niet te betalen zorgkosten.

Andere hindernissen waren de gemeenteraden en provinciebesturen en lokale politieke 

partijen, die meer naar boven kijken in de hiërarchie, Zij zijn eerder bereid om een idee van 

het landelijke platform in de eigen gemeente uit te dragen dan om een idee uit de eigen 

gemeente de berg op te sjorren. Dankzij het feit dat Europa wel belangstelling heeft voor 

de regio’s is dat een stuk makkelijker gegaan. Ook bleek het makkelijker dan gedacht om de 

aandacht van Europa te trekken. 

Het verwerven van financiële middelen was ook niet altijd makkelijk, maar zodra een project 

spectaculair is, de koning(in) komt opdraven en het goed ligt in de publiciteit, dan lukt het 

wel. Cultureel Dorp zou gebaat zijn bij een professionele aanpak van de uitwerking van een 

paar thema’s. Dat geldt ook voor ons boerenverhaal. Met de ouderen gebeurt dat gelukkig 

nu wel langzamerhand. 

Tenslotte is het lastig dat je eigen ervaring wel gewaardeerd wordt maar slechts 

mondjesmaat doordringt bij beleidsmakers en theoretici. Die cohesie van doeners en denkers 

hoopt Cultureel Dorp aan het eind van 2014 te overwinnen met een studiebijeenkomst met 

wetenschappers, studenten en ondernemers over de in Wijk aan Zee ontwikkelde visie op de 

ontwikkeling van het dorp.

Beschikbaar materiaal
•	 Vital	Villages,	geschiedenis	van	1999	t/m	2003	met	de	tekst	van	het	Charter

•	 CD	Rom	over	12	jaar	cultureel	Dorp	(presentatie	in	2010)

•	 “The	best	of	both”	filmdocument,	interview	met	vier	jongeren	in	Wijk	aan	Zee

•	 CD	en	DVD	Music	tour,	impressie	van	één	van	de	drie	onderdelen	van	Europa	Ludens	(2012)

•	 “Shaping	the	agenda”,	document	met	een	overzicht	van	de	thema’s	die	in	de	periode	

1997-2010 aan de orde kwamen en met het Charter van de dorpen en manifesten en 

documenten die geschreven werden

•	 ‘The	power	of	Culture”	een	brochure	over	het	belang	van	cultuur	voor	dorpen	uit	2010

•	 ‘Reizende	kerststal’	catalogus	van	beeldhpuwerssymposium	in	2012,	deel	van	Europ	

Ludens project

•	 Brochure	“Four	themes	of	the	small	community”,	verslag	van	vier	conferenties	tijdens	de	

Europatour in 2005.

Info op Websites
•	 Internationaal:	www.cultural-village.com

•	 www.wijkaanzee.org/cultureeldorp	

 (cultureel dorp op de Wijk aan Zeese website)

•	 Speciaal	over	ouderen:	www.kroonopjeleven.nl	

•	 Over	het	Europa	Ludens	project:	www.europaludens.eu	

•	 Over	de	Europatour:	http://www.cultural-village.com/index.php?pg=51

Essay ‘’New times for the villages”
Carin Giesen en Bert Kisjes zijn door het Innovatienetwerk van het Ministerie 

van Landbouw uitgenodigd een essay te schrijven over de nieuwe vital 

villages. Carin Giesen schreef haar afstudeerscriptie over de boer en de 

boerin. Zij is psycholloog en runt een eigen één-vrouws-onderzoeksinstituut. 

Bert is de initiatiefnemer van het Cultureel Dorp. Het Innovatienetwork is op 

zoek naar een “vital countryside” en leefbare dorpen, http://www.cultural-

village.com/index.php?pg=7

Projectgegevens 

Instelling: Stichting Cultural Village 

of Europe

Project: De Nieuwe Wereld

Contactpersoon: Bert Kisjes

Adres: Julianaweg 35

Postcode/plaats: 1949 AN Wijk aan Zee

Telefoonnummer: 06-51828158

E-mailadres:  cultureeldorp@gmail.com

Website: wijkaanzee.org/cultureeldorp  

en cultural-village.com
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Het project werd genomineerd omdat het zichtbaar bijdraagt aan betere 

kansen voor jongeren met (grote) afstand tot arbeidsmarkt en onderwijs. 

Dit door een bewezen methodiek, intensieve selectie en begeleiding, én nazorg 

van de deelnemers. 

Werkcenter (WC) is een sociaal-maatschappelijke onderneming die sinds 2007 

opereert in landelijk, en sinds 2008 ook in internationaal verband. Werkcenter 

begeleidt jongeren en helpt hen via maatwerk weer in contact te komen 

met hun eigen (groei)mogelijkheden. Ze worden geactiveerd en teruggeleid 

naar het reguliere arbeidsproces, school of een andere maatschappelijke 

participatie. Werkcenter werkt met diverse methoden zoals de 1-2-3 

methode, de Amerikaanse benefits/ incentives methode, het Angelsaksische 

Supported Employment en het Italiaanse districtenmodel. 

Werkcenter Papendrecht is in april 2006 op het IDELE-seminar van de 

Europese Commissie uitgeroepen tot ‘Good Practice EU’. Tevens voert 

werkcenter sinds eind 2008 ook projecten uit met ESF-gelden zoals ‘Integration durch 

Austausch’, een project gericht op jongeren uit de Duitse steden Leipzig, Halle, Meldorf en 

Berlijn. 

Het project Future Move II is een vervolg op eerdere projecten onder het Leven Lang Leren 

Programma / Leonardo da Vinci.  

Future Move II – Future Moves
Tijdens het project gingen werkloze jongeren op 

werkstage in Glasgow, Schotland. Doel bij terugkomst: 

aan het werk en/of terug naar school! Tijdens het 

Nederlands-Schotse project werd er gebruik gemaakt 

van de 1-2-3 methodiek en na afloop stroomde 65% van 

de deelnemers door naar regulier werk en 4,4% keerde 

terug naar de schoolbanken. 

In dit project werkte Werkcenter, een sociaal 

maatschappelijke onderneming, samen met het Schotse 

Quarries (een charity). Het idee was de deelnemende 

jongeren met een internationale stage uit hun vertrouwde omgeving te halen zodat zij 

meer een beroep moesten doen op hun eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. 

Hierdoor werd terugval in oude patronen en gedragingen voorkomen. Hun kans op de 

arbeidsmarkt steeg daardoor. Het had resultaat. Inmiddels hebben 42 werkloze jongeren 

de selectie-ronden van het project doorlopen. 

Projectverloop
Tijdens de stage werkten de jongeren 6 weken lang, 5 dagen per week op afdelingen als 

onderhoudsdiensten, zorg, administratie, communicatie en IT. Ze deden zo ervaringen 

op in taal en cultuur, maar ook in arbeidsritme en er werd een intensief beroep gedaan 

op de (nieuwe) vaardigheden en competenties van de jongeren. Daarnaast werd het 

referentiekader van de deelnemers (on)bewust verbreed van lokale naar internationale 

arbeidsmarkten. De jongere zoekt niet alleen meer naar een baantje om de hoek. 

De methodiek 

Bij Future Move werd gewerkt met de 1-2-3- methode. Deze werd speciaal voor de 

Internationaal Project

Organisatie: 
Werkcenter Nederland

 B.V.

Genomineerd door Pet
er van 

Deursen van Cinop Er
asmus+

Future Move II - Future Moves  
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doelgroep ontwikkeld en is gericht op de eigen mogelijkheden, motivatie en verant-

woordelijkheid. Dit wordt gedaan middels het doorlopen van 3 fasen: een assessmentfase, 

een ontwikkelingsfase en een bemiddelingsfase. Tijdens de assessmentfase wordt 

een aantal dingen geïnventariseerd op het gebied van leven, wonen, werken, leren 

en socialiseren. Ook wordt er gekeken naar de mate waarin toekomstige deelnemers 

gemotiveerd zijn en wat hun houding en gedrag is. Daarna wordt er getraind voor het 

verblijf in het buitenland. 

De ontwikkelingsfase is de daadwerkelijke werkstage in het buitenland. Tijdens deze fase 

staan de eigen verantwoordelijkheid en de intrinsieke motivatie van de jongere centraal. 

Deelnemers krijgen dagelijks werkbegeleiding. Een coach van Werkcenter begeleidt en 

ondersteunt de jongeren 24/7.

De bemiddelingsfase gaat in als de jongeren terugkeren naar Nederland. In deze fase is 

het zaak dat het goede gevoel dat de jongeren aan de werkstages hebben overgehouden, 

direct wordt gevolgd door een concrete terugkeer naar werk of onderwijs. 

Bijzondere aandachtspunten
Tijdens het project is het van belang gebleken een goede balans te vinden tussen het 

individuele traject van iedere jongere en de activiteiten als groep van 6 jongeren. 

Enerzijds werkt ieder zelfstandig zijn eigen werkstage af, maar het wonen en leven 

gebeurt wel samen. Dit betekent in de praktijk dat men goed moet bewaken dat iedere 

deelnemer voldoende tijd voor zichzelf neemt en dat de groep het individu ook vrij laat 

in beslissingen en deelname. Tegelijkertijd moeten de jongeren wel goed met elkaar 

communiceren, gezamenlijk boodschappen doen, koken en schoonmaken. Deze manier 

van met elkaar omgaan is voor veel deelnemers een duidelijk leerpunt geweest. De 

intensiteit van het project (6 weken lang werken en samenleven) geeft een goed beeld 

van de sterke en zwakke kanten van de jongeren. De vertrouwensrelatie en de band die 

wordt opgebouwd tussen de deelnemers en de coach zorgt voor een extra dimensie en 

heeft de meeste jongeren stappen doen zetten die ze voor deelname aan het project niet 

oor mogelijk hadden gehouden.

De impact
Deelnemers zijn zeer te spreken over het project. Stefan: “Dit project gaat niet alleen 

over het hebben van de juiste werkvaardigheden. Je moet ook werken aan je sociale 

vaardigheden. Als je niet stabiel bent op het gebied van wonen en leven, is het moeilijk 

om werk te vinden en/of te behouden.” Kimberley geeft aan: “Op een gegeven moment 

heb je het idee dat niemand je wil, niemand geeft je werk en de moed zakt een beetje in 

je schoenen. Als je dan de mogelijkheid krijgt om weer te werken, dan is dat geweldig. Ik 

voelde me weer erg gewaardeerd, ik voelde me weer belangrijk. Dat gevoel neem ik weer 
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mee terug naar huis. Want ik ben belangrijk en er is werk dat ik goed kan uitvoeren.”

Andere jongeren geven aan dat ze de reis als prettig hebben ervaren: “Timemanagement 

was in orde en alles liep naadloos in elkaar over. De begeleiding van Werkcenter en 

Quarries was goed. Tijdens de trainingsweek zijn we ruim voldoende geïnformeerd 

over de organisatie, de opzet, inhoud en implementatie.  Hierdoor wisten we wat de 

bedrijfscultuur was en hoe je je moest gedragen binnen Schotland. De kennis van onze 

trainers was goed en van tevoren is er door Werkcenter goed bekeken wat voor kennis en 

competenties iedereen heeft, zodat er een passende stageplek was voor iedereen.”

Bronnen
•	 Future	Move	projectbeschrijving

 http://werkcenter.catsburgautomatisering.nl/index.php/nl/future-move

•	 Op	4	april	2013	vond	een	skypegesprek	plaats	tussen	de	Britse	prins	William,	de	

Hertog van Cambridge en dakloze jongeren die bij het Werkcenter in Papendrecht 

hun werkstage uitvoeren. http://www.erasmusplusve.nl/2_2379_Royal_Skype_met_

Leonardo_stagiaires_van_Werkcenter.aspx

•	 Tv-uitzending	van	korte	documentaire	over	Future	Move	II	–	Future	Moves	van	

Euronews: http://www.euronews.com/2013/07/15/solving-youth-unemployment/ 

Moment van opname van deze korte documentaire was de daadwerkelijk de 1e groep 

van Future Move II, waarvan een aantal nu succesvol zijn uitgeplaatst 

naar werk (waaronder we zelfs een dakloze op een baan in de UK 

hebben geplaatst).

Projectgegevens 

Instelling: Werkcenter Nederland B.V.

Project: Future Move II - Future Moves

Contactpersoon: Pieter van Schie

Adres: Ketelweg 63 a 

Postcode/plaats: 3356 LD

Telefoonnummer: 06-22696373 / 

078-6157329 

E-mailadres: 

p.vanschie@werkcenter.info
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Het project is genomineerd omdat het project in ieder opzicht vernieuwend 

is en zonder deze instelling niet gerealiseerd zou zijn. Het biedt nieuwe 

kansen aan mensen aan de rand van de samenleving en draagt bij aan een 

veiliger maatschappij. 

PEETA is de afkorting voor Personal Effectiveness and Employability skills 

Through the Arts en verbindt kunst met educatie. Het project is een Transfer 

of Innovation project dat gesubsidieerd werd via Leornardo da Vinci. Het doel 

was te onderzoeken of kunsteducatie gebruikt kon worden als middel om 

werknemersvaardigheden te ontwikkelen. 

De Engelse organisatie Superact was de officiële coördinator van het project, 

maar zonder de inzet van Ed Santman, voorzitter van Chances & Changes, 

was het project niet van de grond gekomen. Secretaris Erica Kubic kan 

gezien worden als één van de grondleggers van PEETA. Zij was eerder 

betrokken bij een EQUAL project, waarin de basis voor PEETA gelegd 

is. Ook andere leden van Chances &Changes (C&C) waren bij PEETA betrokken. In het 

verlengde hiervan heeft C&C inmiddels twee internationale cursussen “Skills through 

the Arts” georganiseerd. In deze cursussen wordt geleerd hoe kunsteducatie als middel 

gebruikt kan worden om soft skills en werknemersvaardigheden te ontwikkelen.

  

Chances & Changes
Chances & Changes is een netwerkorganisatie van instellingen en zzp-ers die professioneel 

educatieve programma’s met kunst als middel realiseren. Zij richt zich met name op 

kansarmen en mensen die met justitie en strafrecht in aanraking zijn gekomen of dreigen 

te komen. Ze is pleitbezorger voor een structureel en geïntegreerd beleid én budget 

voor educatie met kunst binnen justitiële inrichtingen. C&C draagt daaraan actief bij 

door rehabilitatie-programma’s uit te voeren bij instellingen die zich bezighouden 

met het voorkomen van crimineel gedrag en recidive. C&C streeft naar een zo hoog 

mogelijk niveau aan scholing, ontwikkeling van vaardigheden en het creëren van 

kansen op de arbeidsmarkt. Ze draagt zorgt voor kwaliteitsbewaking en onderzoek op 

PEETA 

Internationaal Project

Organisatie: Changes 
& Chances

Genomineerd door Dan
iel Krikke 

van Stichting Ideefix
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internationaal niveau. Tevens onderhoudt ze cross- sectorale 

relaties met universiteiten en deskundigen. Chances & Changes is 

als initiatiefnemer en als partner betrokken bij diverse Europese 

projecten die innovatieve vormen van (informeel) onderwijs 

nastreven, zoals serious gaming en digital storytelling. Via hun 

grote internationale netwerk worden ze regelmatig benaderd 

om te participeren in internationale projecten en conferenties. 

Chances & Changes behartigt de belangen van professionals die 

kunsteducatie gebruiken binnen instellingen die verantwoordelijk 

zijn voor preventie, detentie en re-integratie. C&C is hier 

het aanspreekpunt voor overheden, politiek, onderwijs en 

bedrijfsleven. Ze initieert en begeleidt onderzoeksopdrachten. 

Ze is de Nederlandse coördinator voor het SEPE certificaat, een 

Europees erkend (European Qualification Framework) certificaat 

voor werknemersvaardigheden.

Projectbeschrijving
In het kader van het PEETA project zijn er twee zeer succesvolle 

pilots geweest binnen het gevangeniswezen. Het is gelukt om 

de uitkomsten van informeel leren te certificeren. Binnen het 

PEETA project wordt kunsteducatie op een innovatieve manier gebruikt. Het proces dat 

leidt tot de totstandkoming van bv. een toneelstuk of muurschildering wordt gezien 

als een soort lang verborgen gebleven kapitaal, dat gebruikt kan worden om iemand 

essentiële vaardigheden aan te leren. Het gaat bv. om “skills” als samenwerken, effectief 

communiceren, creatief denken en reflectief denken. Certificering gebeurt via een 

beoordeling van een tijdens de realisatie van het kunstwerk samengestelde portfolio.

Tijdens het project is het inmiddels internationaal erkende SEPE certificaat (Supporting 

Employability and Personal Effectiveness) ontwikkeld. Dit certificaat beschrijft de 

werknemersvaardigheden, die de deelnemers zich eigen gemaakt hebben. Door dit 

certificaat zullen de kansen op betaald werk voor de doelgroep, mensen in de marge van 

de samenleving, toenemen.

De methodiek
In de jaren’90 begon de community art voet aan de grond te krijgen in Nederland. 

Kunstenaars gingen vanuit een sociale betrokkenheid met “gewone mensen”, 

ongeoefende kunstbeoefenaars voorstellingen, films en tentoonstellingen maken, 

gebaseerd op hun verhalen.

Al snel werd duidelijk hoezeer zo’n groepsproces van creëren leidde tot de ontwikkeling 

van sociale vaardigheden bij de deelnemers en tot meer sociale cohesie. Het komt, heel 

in het kort, erop neer dat er gekeken wordt of het mogelijk is om voor mensen die in 

het reguliere onderwijs mislukt zijn kunstzinnige werkvormen gebruikt kunnen worden 

om sociale en maatschappelijke vaardigheden aan te leren. Hiermee worden allerlei 

simpele kwaliteiten aangeduid; ergens aan beginnen en het ook afmaken, doen wat je 

beloofd hebt, luisteren, een positieve bijdrage aan teamwork leveren, kritisch naar je 

eigen prestaties kijken, enz. Het achterliggende idee is dat je dit soort vaardigheden zou 

kunnen ontwikkelen en trainen door in een groep aan een toneelstuk, muurschildering 

of muziekstuk te werken. Om binnen zo’n activiteit te kunnen functioneren zijn dit soort 

vaardigheden een vereiste. Om het heel simpel te zeggen je kunt niet samen muziek 

maken zonder naar elkaar te luisteren, je kunt geen toneelstuk maken zonder samen 

te werken. Community art zet de kunsten in als katalysator voor non-cognitief leren. 
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Onderzoek in een aantal Europese landen heeft inmiddels aangetoond dat deze methode 

bijzonder succesvol is, vooral bij mensen die ver van de arbeidsmarkt staan.  

De impact
Binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) worden op dit moment grote bezuinigingen 

doorgevoerd. Ook het onderwijsaanbod in gevangenissen gaat de gevolgen hiervan 

merken. 

Er wordt hierbij niet gekeken naar de kwaliteit van het aanbod. Het gaat om kille 

bezuinigingen waarbij veel van wat er de laatste decennia is opgebouwd verloren gaat. 

Er zijn plannen om de bibliotheekvoorzieningen voor gedetineerden af te schaffen en 

ook het onderwijsaanbod in brede zin wordt beperkt. De creatieve lessen, iets waarin 

Nederland jarenlang vooropgelopen heeft in Europa, dreigen te worden afgeschaft. 

Door reorganisaties zijn er geen beleidsmedewerkers meer op het hoofdkantoor die zich 

bezighouden met het onderwijsaanbod in gevangenissen. Ondanks het huidige klimaat 

is het gelukt om tegen de stroom in te gaan en de SEPE methodiek onder de aandacht 

te brengen van de afdeling uitvoeringsbeleid van de Dienst en zijn er nu plannen voor 

meer pilots volgens de deze methodiek, met als doel deze werkvorm uiteindelijk onder te 

brengen in het Terugkeer Activiteiten programma (TRA) van DJI. 

Daarnaast heeft het project ook internationaal nog de nodige potentie. Zo zijn er in 

het afgelopen jaar door toedoen van C&C mensen opgeleid die in Zuid Afrika, Malawi, 

Columbia, Mexico en India met deze werkvorm aan de slag willen gaan.

In Portugal was het project zo succesvol dat de (vrouwelijke) gedetineerden 

uitgenodigd werden hun voorstelling op te voeren in het Portugese 

Parlement als afsluiting van het parlementaire jaar. De vrouwen mochten 

hiervoor een dag de gevangenis verlaten. Na afloop reikte de president 

van het parlement de certificaten uit en hield een vlammend betoog voor 

deze manier van leren.

Projectgegevens 

Instelling: Changes & Chances

Project: PEETA

Contactpersoon: Ed Santman

Adres: Lange Weistraat 42

Postcode/plaats: 2871 BN

Telefoonnummer: 06 53998535

E-mailadres: edsantman@gmail.com

Website: http://changeschances.com



FE
ST

IV
A

L 
V

A
N

 H
E

T
 L

E
R

E
N

Dit project is genomineerd omdat het bijzonder is hoe met diverse 

partners aan het thema e-inclusion voor deze doelgroep is gewerkt. De 

projectresultaten zijn goed en praktisch inzetbaar voor diverse organisaties.  

‘Seniors in the Knowledgse Society’ is een Grundtvig Lerend Partnerschap en 

heeft als doel “e-inclusion” te verbeteren. Dit houdt in dat senioren meedoen 

aan de digitale samenleving door middel van educatie (methodieken, 

technieken, processen en instrumenten). Hiervoor is een netwerk gecreëerd 

met partners die allen op hun eigen manier bezig zijn met ICT onderwijs voor 

senioren. De eerste stappen zijn inmiddels gezet met het project, dat startte 

in augustus 2010 en afgesloten werd in juli 2013.

HOVO Rotterdam
In het studiejaar 2013/2014 viert Hovo Rotterdam haar 25-jarig bestaan. Een 

kwart eeuw geleden besloot de Erasmus Universiteit Rotterdam dat ook 

zij een ‘Universiteit voor de derde leeftijd’ moest hebben. De taak van de universiteit om 

mensen op te leiden stopt namelijk niet bij een bepaalde leeftijd. Ook ouderen moeten 

toegang hebben tot universitair onderwijs, was men van mening. Dat ideaal geldt nog 

altijd. 

Inmiddels is Hovo Rotterdam uitgegroeid tot een van de meest succesvolle Hovo-

instellingen van Nederland met meer dan 3000 studenten van 50 jaar en ouder. Zij kunnen 

één of meerdere van de ongeveer 100 workshops en lezingen volgen die aansluiten bij 

hun interesses. De gemiddelde leeftijd van deelnemers is 69. 

De internationale partners waren:
•	 Universitat	Jaume	I	(coördinator)    

•	 Zentrum	für	Allgemeine	Wissenschaftliche	Weiterbildung	der	Universität	Ulm    

•	 Hovo	Rotterdam,	Erasmus	Universiteit	Rotterdam    

•	 Czech	University	of	Life	Sciences	Prague  
•	 OEH	Oesterreichische	Hochschuelerschaft	University	of	Graz	Department	for	

Generational Issues  
•	 Hellenic	Association	for	Adult	Education  
•	 Univerzitne	Centrum	Zvolen,	n.o.  
•	 Bern	University	of	Applied	Sciences  
•	 University	of	Modena	and	Reggio	Emilia  
•	 Seniornett	Norge  

Seniors in the Knowledge Society
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Internationaal Project

Organisatie: 
Erasmus Academie BV 

afd. Hovo 

Rotterdam

Genomineerd door Ma
rieke 

Hanekamp van Cinop 
Erasmus+



Projectverloop
Alle partners begrijpen het belang van ICT in de samenleving, zowel de grote 

mogelijkheden als de risico’s die dat met zich meebrengt. Ze zijn bezig met 

cursussen of processen die gericht zijn op de e-inclusie van senioren in de kennis- en 

informatiesamenleving. Dit project maakte de uitwisseling van ervaring en succesvolle 

praktijken mogelijk. 

Elke partner heeft tijdens maar ook buiten de projectbijeenkomsten de eigen activiteiten, 

cursussen of pedagogiek gepresenteerd. Daarom was het partnerschap niet alleen in staat 

om van elkaar te leren, maar ook om deel te nemen aan elkaars activiteiten. 

De producten
Het project heeft geresulteerd in de publicatie van een compendium van ervaringen en 

beproefde praktijken gebaseerd op de activiteiten die elke partner heeft ontwikkeld. 

Daarnaast is er een projectwebsite die alle ervaringen en activiteiten verzameld waaraan 

de senior leerlingen hebben deelgenomen. Verder is er een projectflyer, een internet 

guide, een rapport e-inclusion in de EU in het bijzonder in Oostenrijk, een helpgidsje van 

senioren voor senioren over hoe een E-book te ontwerpen en het filmpje “Share your 

experience”: The Way of St. James), zie http://seniorsks.uji.es/pages/products.html

De impact
Het project was succesvol. Alle vooraf opgestelde doelstellingen zijn behaald. Er heeft 

een uitwisseling van best practices en kennis tussen de deelnemende organisaties 

plaatsgevonden. Er zijn workshops/activiteiten/processen ontworpen gericht 

op het verbeteren van e-inclusion van senioren. De samenwerking tussen de 

instituten is verbeterd door de transfer van informatie en disseminatie van 

de resultaten. 

Uit de evaluatie bleek dat men in het begin van het project vond dat de 

doelgroep zelf actiever betrokken moest worden. Hier is vervolgens, met 

succes, meer aandacht aan besteed.  

Bronnen 
•			Projectwebsite:	http://seniorsks.uji.es/index.html

•			Website	met	Nederlandse	resultaten:	

     http://www.eur.nl/hovo_rotterdam/hovorotterdam/seniorsks/results/
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Projectgegevens 

Instelling: Erasmus Academie BV afd. 

Hovo Rotterdam

Project: Seniors in the Knowledge Society

Contactpersoon: Mevrouw L van Staveren 

Adres: Burgemeester Oudlaan 50

Postcode/plaats: 3062, PA Rotterdam

Telefoonnummer: 0031 (10)4081814

E-mailadres: 

vanbergen@erasmusacademie.nl

Website: www.hovorotterdam.nl
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Dit project is genomineerd omdat het een actueel thema betreft dat prima 

past binnen de eisen van het Europese Leven Lang leren project, het 

Erasmus+ project en de thema’s van het Festival van het Leren 2014.

Leido is partner in het Grundtvig Lerend Partnerschap ‘Reactivating senior 

citizens and youngsters in society’ of afgekort ‘ReAge’. De keuze voor 

het project heeft een kwalitatieve reden, maar sluit ook goed aan bij 

de speerpunten van Festival van het Leren 2014: het gaat over ouderen, 

jongeren, ICT-vaardigheden én werkloosheid. Het project is gestart in 2012, 

het Europese Jaar van Active Ageing. Het project wordt dit najaar formeel 

afgerond.  Centraal staan ‘problemen’ in de toekomst. Er is in Europa sprake 

van een grijze golf en dientengevolge is er een grote groep ouderen die 

de nieuwe ontwikkelingen niet altijd meer kan bijhouden.  Tegelijkertijd 

is er een grote groep jongeren die wel bijdetijds zijn, maar toch weinig 

kans maken op de arbeidsmarkt; zij kunnen leren van de veranderingen 

die ouderen in vergelijkbare omstandigheden tijdens hun (werkzame) leven hebben 

opgedaan. 

Dit project biedt goede voorbeelden van hoe op kleine en grote schaal verbetering in deze 

situaties met jongeren en ouderen kan komen. Er is momenteel uiteraard veel aandacht 

voor de positie van laagopgeleiden, maar ook voor hoogopgeleiden zijn de problemen 

groot. Niet in het minst omdat zij laagopgeleiden ‘verjagen’ op sommige delen van de 

arbeidsmarkt, maar daarmee ook veelal niet tevreden zijn en na een tijdje wel “hogerop” 

willen.  

Leido Academy
De Stichting Leido is in 1999 opgericht project- en adviesorganisatie voor het 

beroepsonderwijs, in de tijd dat de dualisering, dus het combineren van werk en studie, 

ReAge           

Internationaal Project

Organisatie: Leido 

Genomineerd door Ma
rissa van der 

Valk van Cinop Erasm
us+
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hoog op de agenda van het hoger beroepsonderwijs kwam te 

staan. De Leido Academy (LAc) kan worden beschouwd als een 

netwerk in het logische verlengde van Leido en is in 2012 in 

het leven geroepen om te komen tot een bredere insteek. Het 

is nu een onafhankelijk Nederlands platform voor organisaties, 

netwerken, instellingen en experts die zich richten op het 

vormgeven van het ‘Leven Lang Leren’ – en dan in de breedste 

zin van het woord. Wel is het ‘werkterrein’ van de LAc 

afgebakend om zich zo sterk mogelijk te kunnen focussen op 

instrumenten die met een leven lang leren te maken hebben. 

Dat betreft vooral de scholing rond de niveaus 4 en 5 van 

het Nederlandse Kwalificatieraamwerk (NLQF). Dat is mbo-4 

en havo resp. de Associate degree. Indien relevant worden 

uiteraard ook mbo-3 en de hbo-bachelor meegenomen. 

De LAc. houdt zich ook bezig met een nieuwe ontwikkeling 

als het gaan aanbieden van een Hoger Bedrijfsdiploma 

op NLQF-5, een maatwerkprogramma dat gericht is op de 

scholing die past bij bepaalde functies en veel kansen biedt 

voor mensen die van werk naar werk willen.

De Associate degree is per 1 september 2013 volledig ingevoerd. Dat geeft de 

mogelijkheid om te kijken naar doorlopende en waar nodig flexibele leerlijnen, naar 

onderwijs voor jongeren en ouderen, de borging van de wijze waarop formele en niet-

formele scholing in de markt wordt gezet en vormgegeven, en naar zoveel mogelijk 

ontwikkelingen die daarmee te maken hebben.

De LAc richt zich vooral op projecten en activiteiten op het gebied van hoger onderwijs, 

en daarbij is veel aandacht voor de volwasseneducatie. Voorbeelden van recente 

activiteiten zijn: oprichting van het Europees gerichte CHAIN5 (community of practice for 

level 5 qualifications), studiedagen rond kwaliteitsborging en de bijeenkomst van 19 juni 

2014 over recente plannen voor de flexibilisering van deeltijdonderwijs aan volwassenen. 

Bovendien is recent gestart met een Europees project met 10 partners uit 9 landen rond 

het opzetten van nationale platforms rond een Leven Lang Leren, als inhoudelijk partner 

van de overheid. 

De producten
Het project ReAge was gericht op het opzetten van een partnerschap, om over en weer 

jongeren en ouderen bij elkaar te brengen. Als instrument daarvoor werd vooral gebruik 

gemaakt van zgn. ‘memory boxes’ waarin iedereen zaken had verzameld met een bepaald 

‘verhaal’. Het tonen van zo’n memorabel object en het 

bijbehorende verhaal bracht de uitwisseling van ervaringen op 

gang, zodat in een veilige omgeving over en weer kon worden 

ingespeeld op wat iemand op dat moment bezighoudt.

Daarnaast zijn er regionale projecten opgezet met hetzelfde 

idee als uitgangspunt. In Engeland leidde dit tot het opzetten 

van een theaterproductie in Dudley, in de ‘limestone 

canals’, voor kansarme jongeren, met inbreng van oudere 

artiesten. Het draaide dus om het creatief inzetten van 

samen¬werkingsverbanden tussen twee generaties die qua 

tijd en beleving ver uit elkaar liggen. In Nederland is gekozen 

voor het inspelen op een zeer recente ontwikkeling nl. dat 
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jongeren, ook met een opleiding in het hbo, niet zomaar een vaste, goed betaalde en op 

het eigen niveau liggende baan krijgen. Jonge afgestudeerden moeten creatief omgaan 

met het vinden en scheppen van een omgeving waarin ze ook als persoon en beginner 

in deze economie hun eigen waarde behouden en al zoekende blijven werken aan hun 

toekomst. Daarbij kunnen lessen, trainingen, projectjes van ouderen die in hun jeugd en 

tijdens hun werkzame leven ook met werkloosheid en ‘slappe tijden’ te maken hadden, 

een steun in de rug zijn - delend wat het is om niet zomaar in je eigen onderhoud te 

kunnen voorzien. In juni van dit jaar is daarover een tweedaags seminar gehouden, in Den 

Haag - met als partner de Haagse Hogeschool.

De Impact
ReAge is een succesvol project omdat het een internationale impact heeft. Er zijn 

‘kleine’ initiatieven waarin ouderen en jongeren samen werken aan ICT-skills en / of 

levenservaring  uitwisselen. Ook is er een tentoonstelling met zogenoemde ‘memory 

boxes’ waarbij ouderen hun ervaringen inzichtelijk maken voor anderen. Doel van zo’n 

aanpak is de sociale inclusie van ouderen en kennisdeling tussen jong en 

oud. Het seminar van juni 2014 over ‘creative employability - a challenge 

for young graduates’ kan gaan leiden tot het opzetten, na het project, van 

een keuzevak voor jongeren om zich goed te kunnen voorbereiden op het 

vinden van een baan - zonder “wanhopig te worden”, zonder er meteen 

een drama van te maken, ondanks alles. 

Zie ook de link: http://www.leidoacademy.nl/activiteiten/ en www.reage.eu. 

Dit seminar bood ruimte aan veel good practices in binnen- en buitenland 

op dit gebied. 

Bronnen 
•			http://www.leido.nl./	

•		www.reage.eu	

Projectgegevens 

Instelling: Stichting Leido

Project: Reactivating Senior Citizens 

and Youngsters in Society

Contactpersoon: Hans Daale

Adres: Ververstraat 153

Postcode/plaats: 1011 HZ Amsterdam

Telefoonnummer: 020-6248675

E-mailadres: info@leido.nl 
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I-CARE maakt deel uit van de Rural Academy, de paraplu waaronder Learn 

for Life samen met andere partners, activiteiten ontwikkelt op het gebied 

van plattelandsontwikkeling & educatie.

Het project is wel genomineerd, maar dingt niet mee naar de Internationale 

Prijs. De afgelopen decennia vonden grote demografische veranderingen 

plaats in de kleine dorpen op het platteland: vroeger woonden en 

werkten de bewoners op dezelfde plek, waardoor de betrokkenheid 

van de bewoners met het dorp en de omgeving vanzelfsprekender was. 

Tegenwoordig werken veel plattelandsbewoners buiten het eigen dorp 

waardoor de binding verandert en nemen nieuwkomers lang niet altijd 

actief deel aan de dorpsactiviteiten en –verenigingen. 

De huidige leeftijdsopbouw is niet evenwichtig: nu wonen er in 

verhouding meer ouderen in de dorpen en zien we jonge professionals 

steeds vaker verhuizen naar de grote stad. Basisvoorzieningen die 

belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de dorpen, worden verplaatst 

naar grotere streekcentra. Ouderen blijven in veel gevallen zo lang mogelijk in hun dorp 

wonen. Echter, zodra zij meer zorg nodig hebben zien zij zich vaak genoodzaakt hun 

vertrouwde stek te verlaten en te verhuizen naar een groter dorp of stad. 

De context 
De situatie van Krimp op het Platteland heeft echter meerdere kanten. Naast treurige 

verhalen over leegloop zijn er ook steeds meer praktijken die uitgaan van nieuwe kansen 

die het platteland biedt. Nieuwe vormen van burgerschap en creativiteit komen op, soms 

nog nauw verbonden aan de oude structuren, maar steeds vaker ook daadwerkelijk 

nieuwe wegen inslaand. Uiteraard is zorg op het platteland een kernpunt dat veel 

aandacht behoeft, naast een goede infrastructuur (waaronder glasvezel), een prettige 

woon- en leefomgeving, aantrekkelijke mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en last but 

not least educatie.

I-CARE 

Internationaal Project

Intergenerational Com
munication 

and Active ageing in 
a Rural 

Environment – I-CARE
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I-CARE staat in de hierboven geschetste context. Dit lerend partnerschap wilde de actieve 

betrokkenheid van ouderen bij de discussies over de toekomst van hun dorp bevorderen. 

I-CARE onderzocht hoe je via intergenerationele activiteiten inclusieve dorpsvisies en 

–praktijken kan realiseren: visies waarin alle leeftijdsgroepen op evenwichtige wijze aan 

hun trekken komen. De projectpartners gingen daarbij uit van de sleutelbijdrage van (non-

formele) educatie aan deze processen en van creativiteit die voortkomt uit inspirerende 

ontmoeting en samenwerking tussen generaties. Leren gebruik te maken van de kennis en 

kracht van ouderen was eveneens sleuteluitgangspunt. 

Projectverloop 

Welzijnswerk Midden Drenthe coördineerde I-CARE en werkte hierin samen met Learn for 

Life. De andere partners kwamen uit België, Denemarken, Duitsland, Hongarije en Spanje. 

Zes projectbijeenkomsten vonden plaats in het kader van I-CARE. Iedere bijeenkomst 

bestond uit een thematische workshop en diverse studiebezoeken. 

De bijeenkomst in Spanje stond in het kader van kennismaking en projectplanning. 

De afgelegen rurale streek waar dit plaatsvond vormde een uitstekende illustratie van 

de context waarin het I-CARE project zich afspeelt. In Nederland stond het betrekken 

van ouderen bij de toekomstvisie van het dorp centraal. Goede voorbeelden uit 

Midden Drenthe werden tijdens volgende bijeenkomsten aangevuld met uitstekende 

projecten uit andere partnerlanden. In Denemarken lag het accent op het stimuleren 

van intergenerationele praktijken en debat. Ook dit werd een rode draad gedurende 

het verdere verloop van het project. In Hongarije kwamen de educatieve wensen van 

ouderen aan de orde en de rol van sociale media werd onder de loep 

genomen. In Duitsland spraken de projectpartners over de training 

van oudere vrijwilligers. De afsluitende bijeenkomst was in België, 

waar naast de evaluatie en disseminatie van I-CARE, aandacht was 

voor initiatieven tegen armoede onder ouderen op het platteland.



learn for life 55

  
FE

ST
IV

A
L V

A
N

 H
E

T
 LE

R
E

N

Bijzonder zinvol voor Nederland was de deelname van 16 plattelandsvrijwilligers - waarvan 

de meesten 55plus – aan de bijeenkomsten in het buitenland. Voorafgaand aan iedere 

reis stelden zij hun leerdoelen vast en tijdens de bijeenkomsten legden ze grotere en 

kleinere leerpunten en goede ideeën vast op Ideeënkaartjes die vervolgens weer getoetst 

werden in het eigen dorp. Vrijwilligers en andere ‘gewone ouderen’ droegen bovendien in 

hoge mate bij aan de projectbijeenkomst in Midden Drenthe: zij verzorgden een boeiend 

programma over Nieuw Grijs in Witteveen, 60+ Gezond en Wel in Wijster en Actief Ouder 

Worden in diverse Drentse dorpen.    

De impact
Na elke internationale projectbijeenkomst koppelden de deelnemende vrijwilligers de 

opgedane ervaringen, goede ideeën en leerpunten terug naar het bovenplaatselijke 

Ouderen onder Dak Overleg in Midden-Drenthe. Hierdoor kwam een gemeente-brede 

discussie op gang. Aan de hand van de goede ideeën werden nieuwe actiepunten 

benoemd en projecten voor het Midden-Drentse platteland ontwikkeld. Zo ontstond 

naar aanleiding van I-CARE een werkgroep ‘Dorpszorg’ en een project ‘ICT en social 

media’. Enkele praktische goede ideeën werden direct in de dorpen toegepast, zoals het 

organiseren van een ‘Zelfgemaaktetaartenbraderie’ om oud en jong bij elkaar te brengen. 

Door deelname aan I-CARE werd niet alleen kennis en kunde vergroot maar ontstond 

ook een nieuwe drive onder vrijwilligers om zich in te zetten voor de ouderen op het 

platteland.   

I-care produceerde een brochure waarin een aantal goede voorbeelden 

beschreven worden. Verdere documentatie over dit project is het vinden 

op www.i-ca.re.

Partners:
•			Welzijnswerk	Midden	Drenthe,	NL

•			Coordinació	Rural	de	Catalunya,	ES

•			LEB	Kreisarbeitsgemeinschaft	Aurich/	

     Ostfriesland e.V., DE

•			Landelijke	Gilden,	BE

•			Landdistriktradet	Mariagerfjord,	DE

•			Bíbo	István	Népfoiskolai	Alapítvány,	HU		

•			Learn	for	Life	(silent	partner),	NL

Contactgegevens 

Instelling: Welzijnswerk Midden Drenthe

Contactpersoon: Janneke Verdijk

Adres: Nassaukade 4

Postcode/plaats: 9411 KG Beilen

Telefoonnummer: 0593-524037

E-mailadres: j.verdijk@welzijnswerkmd.nl

Website:  www.i-ca.re
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De winnaars van 2014 

(uit het juryrapport)

Topper 2014 categorie 55+: Leo Peters

De jury vindt Leo een echte topper. Leo heeft bewezen dat 

je nooit te oud bent om te leren en jezelf te ontwikkelen. 

Toen hij na 36 jaar hard werken zijn baan verloor werd hem 

op pijnlijke wijze duidelijk dat zijn lees-, schrijf- en digitale 

vaardigheden onvoldoende waren.  Het is in de ogen van de 

jury geen geringe stap om hulp te vragen terwijl je eigenlijk 

al een heel werkend leven achter je hebt. Desalniettemin 

heeft Leo deze stap gezet en heeft hij zijn taal- en digitale 

vaardigheden sterk verbeterd. Voor de jury woog bovendien 

zwaar mee dat Leo als taalambassadeur van ROC Nijmegen 

zijn eigen ervaringen inzet om anderen te helpen. De jury 

prijst zijn vermogen om met zijn eigen verhaal het onderwerp 

bespreekbaar te maken, maar ook de manier waarop hij 

anderen de ruimte geeft om hun eigen verhaal te vertellen. 

Topper 2014 categorie digitale vaardigheden: 

Maureen Schuurman

Maureen staat in de ogen van de jury symbool voor vele 

anderen die door de snelle digitalisering aan de zijlijn van 

de samenleving staan en niet meedoen. Maureen is een 

echte doorzetter. Zij raakte door ziekte haar baan in de 

gezondheidszorg kwijt en raakte in een sociaal isolement. 

Mede door haar ziekte heeft zij haar digitale vaardigheden 

nooit kunnen ontwikkelen. Ze ervoer hierover schaamte 

en machteloosheid. De jury vindt het zeer lovenswaardig 

dat zij de voor haar moeilijke stap genomen heeft om haar 

digitale vaardigheden te verbeteren. En dat terwijl zij nog 

kampte met haar slechte gezondheid. Maureen is inmiddels 

ook ambassadeur in welke rol zij mensen overtuigt om 

zichzelf te ontwikkelen en aan eenieder die het maar wil 

horen uitlegt dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen 

computervaardigheden bezit. Voor de jury is Maureen dan 

ook dé topper 2014 op gebied van digitale vaardigheden. 

Topper 2014 categorie  jongvolwassenen (18-27 jaar): 

Said Morhan 
De jury is onder de indruk van Said. Hij is het voorbeeld van 

iemand die door motivatie, doorzettingsvermogen en een 

positieve instelling bezig is om een mooie toekomst voor 

zichzelf te creëren. Een toekomst waar hij als Palestijnse 

vluchteling tot voor kort geen uitzicht op had. De jury is zeer 

te spreken over zijn enorme inzet om een vak te leren. Via het 

Servicepunt Leren en Werken Eindhoven kon hij meedoen aan 

de opleiding tot Servicemedewerker gebouwen. Ondanks zijn 

taal- en rekenachterstand heeft hij de verwachtingen van zijn 

begeleiders ruimschoots overtroffen. Zijn praktijkopleiders 

en de aannemer en onderaannemers met wie hij werkt zijn 

zo tevreden met hem dat hij nu al uitzicht heeft op een baan 

na zijn opleiding. Said heeft een moeilijke start gehad, maar 

heeft alle kansen aangegrepen om verder te komen in het 

leven. De jury is ervan overtuigd dat hij het nog ver gaat 

schoppen. 

Leermeester 2014: Annemieke de Jong

Annemieke laat zien dat zij aan de hand van haar 

eigen ervaringen gecombineerd met een grote dosis 

ondernemingskracht, deskundigheid en coachend vermogen 

een grote rol van betekenis kan spelen in het opheffen van de 

barrières die jonge studerende moeders ondervinden. De jury 

is onder de indruk van haar rol als inspirator en coach voor 

jonge studerende moeders. Met haar Steunpunt Studerende 

Moeders staat zij niet alleen voor hen klaar, maar weet zij de 

problematiek ook op de agenda van de nationale politiek te 

krijgen. In nauwe samenwerking met scholen ontwikkelde zij 

bovendien een lespakket en coachingsprogramma. In de ogen 

van de jury is zij een bijzondere duizendpoot die met veel 

enthousiasme op meerdere niveaus belangrijk werk verricht. 

Winnaar Internationale Prijs 2014: 

Changes & Chances met PEETA

PEETA had als doel te onderzoeken of kunsteducatie gebruikt 

kon worden als middel om werknemersvaardigheden 

te ontwikkelen. Changes & Chances richt zich daarbij op 

de doelgroep van kansarmen en mensen die met justitie 

en strafrecht in aanraking zijn gekomen, of dreigen te 

komen.  De jury is onder de indruk dat zij het certificaat 

SEPE (Supporting Employability and Personal Effectiveness) 

ontwikkeld hebben. Dit certificaat geeft aan in hoeverre 

iemand zich vaardigheden zoals samenwerken, effectief 

communiceren, creatief denken en reflectief denken eigen 

heeft gemaakt. Changes & Chances gaat ervan uit, en de 

jury met hen, dat dit certificaat, dat ontwikkeld is door 

deskundigen uit verschillende Europese landen, een positieve 

invloed heeft op de kansen op betaald werk voor mensen in 

de marge van de samenleving. De jury prijst tot slot de inzet 

van Changes & Chances om de internationale SEPE methodiek, 

ondanks het huidige moeilijke politieke klimaat rondom 

onderwijsbeleid in gevangenissen, onder de aandacht van de 

Dienst Justitiele Inrichtingen te brengen. 



  
FE

ST
IV

A
L V

A
N

 H
E

T
 LE

R
E

N

learn for life 57

Aan het eind van deze brochure is het goed om nog even terug te kijken 

op de behaalde resultaten. Het Festival van het Leren is bedoeld om 

jaarlijks aandacht te blijven vragen voor het belang van een leven lang leren. 

Ooit gestart met de Internationale Prijs voor projecten is er sinds enkele 

jaren deze jaarlijks verschijnende brochure met projecten, leermeesters 

en toppers. Dat is een paradigmawisseling waarbij de leerders steeds 

meer centraal komen te staan. En dat is belangrijk want te vaak wordt de 

volwasseneneducatie vooral gezien als een kwestie van een uiteenlopende 

rij van aanbieders, lokale en landelijke instellingen en organisaties , terwijl 

het toch allemaal om de leerder draait.” 

Education for All
De verhalen van onze Toppers spreken veelal tot de verbeelding. 

Fatoumata die niet meer alleen op de wereld is. André die twee keer 

zoveel inzet toont als een ander. Maureen de moeder die weer naar 

school gaat en Gosia die haar droom als 15-jarige nu in vervulling ziet gaan. Alle Toppers 

laten zien hoe zij hindernissen en barrières geslecht hebben door weer te gaan leren en 

zo een stapje verder te komen. En of het nu om werk gaat, of om meer zelfvertrouwen, of 

een hoger plekje op de maatschappelijke ladder, het gaat primair om de prestatie die ze 

daarvoor geleverd hebben. Om mee te draaien in onze kenniseconomie moeten burgers 

goed zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Daarom moet het 

leren in alle levensfasen gestimuleerd worden. Zo bezien is leren voor iedereen belangrijk. 

Wie geen opleiding heeft gevolgd op jonge leeftijd, moet dat later kunnen inhalen. Wie 

er pas op latere leeftijd achter komt dat hij iets anders wil doen of talenten ontdekt, 

moet een opleiding kunnen volgen om een switch te maken. Volwassenen moeten hun 

kennis en competenties actueel kunnen houden om zo hun arbeidsmarktpositie op peil te 

houden en te werken aan verbetering van hun positie (bij de tijd blijven en vooruitkomen). 

Education for All, zoals ook UNESCO stelt.

Leren voor het leven
Toch heeft Nederland in navolging van de hele Europese Unie zijn doelstellingen voor 

2010 op het gebied van een leven lang leren niet gehaald. De participatie is blijven hangen 

rond de 17% van de bevolking tussen 24- 65 jaar. Waarom is dat? Een stelling is dat 

Nederlanders over het algemeen de noodzaak van een leven lang leren niet inzien. Zonde 

van de tijd! Er zijn belangrijker dingen te doen: werken en geld verdienen, voor kinderen 

en ouders zorgen en daarnaast van vrije tijd genieten. Er moet voor een leven lang leren 

tijd vrij gemaakt worden en tijd is schaars in onze snelle en drukke samenleving. 

De verhalen van de Toppers laten echter ook duidelijk zien dat het juist geleidelijke 

veranderingen en plotseling ingrijpende levensgebeurtenissen zijn die opnieuw gaan 

leren noodzakelijk maken. Vaak komen mensen er door schade en schande achter dat 

ze niet op allerlei wendingen in de loop van het leven voorbereid zijn. Een traumatische 

gebeurtenis, plotseling werkloos raken, een echtscheiding, op de vlucht zijn, emigreren, 

gezondheidsproblemen: het zijn veranderingen die nieuwe vragen oproepen en die vaak 

om nieuw handelen vragen. Learning to know, learning to do! 

Het onderstreept nog eens te meer hoe belangrijk het is om in de volwasseneneducatie 

aandacht te hebben voor levensgebeurtenissen, het uitwisselen en leren van ervaringen, 

het verwoorden van je eigen situatie. De levensloopbenadering is een belangrijke succes-

factor voor de volwasseneneducatie.

De Opbrengsten nader bekeken.            

Uitgeleide

Niet-formeel leren w
int aan belang.

Jumbo Klercq, Learn 
for Life                                                                                               

en The Elephant Lea
rning in 

Diversity
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Up-skilling
Blijven leren, een leven lang, is eigenlijk voor iedereen van belang. Het gaat niet alleen 

om aandacht voor de laagopgeleiden, ook hoger opgeleiden hebben hun problemen, 

en steeds vaker zijn die nauw met elkaar verweven. Of zoals Rinske Stelwagen (CINOP 

Erasmus+) het stelt: “Volwasseneneducatie wordt steeds belangrijker voor de Europese 

economie en samenleving. Uit een recent gehouden internationale enquête over 

vaardigheden van volwassenen blijkt dat Europa minder goed presteert dan veel 

van zijn concurrenten. Een vijfde van de volwassenen in de EU scoort laag op taal en 

rekenvaardigheden, en een kwart ontbeert de vaardigheden om digitale technologieën 

effectief te gebruiken”.

We zien geleidelijk aan een verschuiving van de nadruk op taal en rekenen naar meer 

aandacht voor de digitale vaardigheden. Met een computer om kunnen gaan en 

informatie kunnen vinden op internet zijn belangrijke basisvaardigheden geworden waar 

men niet meer onderuit kan. Ook dat weerspiegelt zich inde verhalen van de Toppers. Leo 

liep letterlijk tegen een digitale muur op, toen hij merkte dat hij zijn DigID nodig had om 

een werkloosheidsuitkering aan te vragen. Voor Marieke is het typen op het toetsenbord 

van een computer een klein nieuw wonder. Maureen is blij dat ze tegenwoordig haar 

zaakjes kan regelen met haar i-Phone. En ook Lenie vindt de digitale vaardigheden echt 

een nieuwe uitdaging. Ook de titel van het HOVO-project spreekt boekdelen: “Seniors in 

the Knowledge Society”.

Leermeesters in soorten
Leerders en Toppers hebben ook Leermeesters nodig. Dat was voor ons in 2013 aanleiding 

voor het eerst ook op zoek te gaan naar mensen die deze rol vervullen. Mensen die 

anderen voor wie leren niet vanzelfsprekend is tot leren aansporen. Mensen die inspireren 

en daardoor anderen stimuleren. Zowel professionals als vrijwilligers kunnen Leermeester 

zijn. In de praktijk ligt het echter nog veel genuanceerder, reden waarom de jury er 

uiteindelijk van af zag deze categorieën te hanteren. Er waren dit jaar maar liefst zes 

kandidaten. Twee, Mia en Hilda, twee vakvrouwen die actief zijn als taaldocent en 

daarmee uiteraard beantwoorden aan het profiel van de professional. Dat kan ook gezegd 

worden van Anke die op zeer verschillende niveaus vrouwen inspireert om zichzelf verder 

te ontwikkelen. Maar meer en meer lijken mensen zich tot Leermeester te ontwikkelen 

omdat dit een steeds belangrijker neventaak wordt naast de eigenlijke werkzaamheden. 

Michel die jongeren het vak leert door samen met hen op te werken, maar die hen ook 

begeleidt bij tal van andere levensproblemen. José, de supermarktmanager, die leren en 

leerlingen begeleiden belangrijk vindt, omdat zij hen liefde voor het vak wil bij brengen. 

Annemieke en Vera die zich beiden vanuit hun eigen situatie zijn gaan inzetten om 

mensen in vergelijkbare situatie te helpen en te ondersteunen. 

Deze ontwikkeling waarbinnen mensen naast hun hoofdtaak ook coachende en 

begeleidende vaardigheden inzetten zien we in veel maatschappelijke beroepen. Ze 

laten zien dat informeel leren in opmars is, dat leren en werken als vanzelfsprekend 

samen kunnen gaan. Sommige Leermeesters hebben “het” dus gewoon, of hebben 

”het” gewoon ontwikkeld omdat het zo moest. Anderen kunnen ook leren “het” te 

ontwikkelen, zoals Annemieke deed. Research en Beleid (2010) ontwikkelde voor de 

Europese Commissie een compleet profiel van key competences voor Adult Education 

Professionals. 

De leeromgeving als leermeester
En tenslotte de internationale projecten. Zoals gebruikelijk representeren zij ook nu weer 

een aantal belangrijke trends binnen de volwasseneducatie. In grote lijnen sluiten zij aan 
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bij hiervoor genoemde ontwikkelingen, bijvoorbeeld het leren en werken (FUTURE MOVE 

II en PEETA) en aandacht voor de digitale vaardigheden (SENIORS INTHE KNOWLEDGE 

SOCIETY). Drie projecten onderstrepen de belangrijke rol die volwasseneneducatie 

speelt tegen de achtergrond van demografische ontwikkelingen als de vergrijzing en de 

ontgroening: ReAge en I-Care en het al eerder genoemde HOVO-project. Twee projecten, 

De Nieuwe Wereld en PEETA, laten ook zien dat het goed mogelijk is om aandacht 

voor cultureel bewustzijn en creatieve expressie te verbinden met het ontwikkelen van 

werknemers- en ondernemersvaardigheden. In alle projecten komt naar voren dat het 

belangrijk is om de dagelijkse omgeving ook als bron van leren, als leeromgeving te zien 

en in te richten, of het nu gaat om de gevangenis (PEETA), het dorp (De Nieuwe Wereld 

en I-Care), het onderwijs (Re-Age), internet (SENIORS IN THE KNOWLEDGE SOCIETY) of 

de werkstage in Schotland (FUTURE MOVE II). In de nieuwe programmastructuur van 

Erasmus+ wordt de aandacht en verder ontwikkeling hiervan nog sterker door strategische 

partnerschappen tussen volwasseneducatie, maatschappelijke organisaties en het 

bedrijfsleven. Een nieuwe dimensie van een leven lang leren lijkt te worden ontgonnen in 

de komende jaren.

Conclusie
Het geheel van opbrengsten in deze brochure overziend kunnen we concluderen dat 

opnieuw sprake is van een rijke oogst die een belofte voor de toekomst in houdt. Niet-

formeel leren lijkt belangrijker dan ooit. Learning to live together, learning to be! 
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Toppers, Leermeesters en Internationale Projecten: De opbrengst van 2014

Belgium (Flanders)
My playing is learning, my learning is playing; It’s wisdom, 
it’s virtue, which I crave for.    

Bulgaria
One learns as one lives.
  
Cyprus
I live and learn.   
  
Estonia
Learn to live and live to learn.    

Finland
Learning is for everyone, no matter what their age!
  
Hungary
You have to learn in Hungarian and World, you have to learn 
all things unfold on earth. 
   
Iceland
Sense is needed for the one who travels widely.
  
Lithuania
The roots of learning are bitter, but the 
fruits are sweet.
  
The Netherlands
You are more capable than you think you are.    

Norway
Lifelong learning in an inclusive society.
  
Romania
Learning is not worth a penny, if the courage and the joy are lost 
on the way.  

Slovenia
Only that culture do I count as true.
Which concerns the will, heart and head - all three!
  
Switzerland
Learning is like paddling against the current - as soon as you stop 
you go backwards.
     
United Kingdom
Learning isn´t a solitary road...
there are always others to travel with.

Slogans uit andere landen rond het Festival van het Leren:




