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Tien denkpistes tot verder debat vanuit de praktijk van de leerder/ 

cursist, de leraar/volwasseneneducator en de organisator



Iedereen is potentiële leerder/cursist

Iedereen een POP en een PAP?

 Met rugzak, tijdens alle fazen van het leven

 Van overal: multicultureel en multinationaal en multisociaal

 Met leer’recht’ en leer’goesting in beste geval

 Met oubollige verwachtingen over onderwijs tot en met schoolmoe

 Ook de educator, organisator, netwerker, politicus in de rol van leerder M/V

 Met in het beste geval  zijn persoonlijk ontwikkelings- en actieplan (start best 

in de kinderkribbe ) M/V

 Geïnteresseerd in intergenerationeel leren of niet (‘Benidorm Bastards’ versus 

‘hangjongvolwassenen’)



Breed centrum al van voor de poort 

maar ook er binnen en er buiten

 Onthaal en goede bewegwijzering begint al voor de poort van het centrum

 Open alle trajecten tonen via website, flyers, mond aan mond reclame, 
partners…

 In het breed centrum werken mensen breed in hun competenties. In team en 
in overleg. Breed inzetbaar.

 Deze mensen  wijzen  de beste leerweg, doen intakes, verwijzen door, stellen 
vrij, verkorten  en verlengen , individualiseren en verwijzen  naar 
lesmomenten overdag en/of ‘s avonds en/of in weekend en/of via contact 
en/of afstand en/of, op stage en/of werkplek

 Elimineer valkuilen en schep opportuniteiten zowel financieel als 
organisatorisch als inhoudelijk om leerwegen soepel te laten doorlopen 

 Je leidt en lijdt en geniet met meerderen in harmonie en kwetsbaarheid



Een volwassen leerder wenst 

succeservaring en veel feedback 

 Leren met een lege maag en beurs werkt niet (goed), werk eraan en help 

eraan

 Laat onmiddellijk aanvoelen dat ervaring telt maar leg ook eerlijk en helder 

uit hoe je dat  zal valideren

 Leren kan (thuis)problemen oplossen, vooral als je slaagt

 Een veilige omgeving waarin je je kwetsbaar kan/mag opstellen helpt

 Wijs op het leren ervaren van studielast en studielust om uiteindelijk met 

beiden je doel te bereiken

 Regels werken, deadlines en discipline ook, rechtvaardig oordelen ook, fraude 

mag niet 

 Verificatie, Da Vinci en andere ‘Kafka’ werkt om bij de les te blijven



De groep/cursist en de 

leraar/volwasseneneducator doen er toe

 De beste leraar in het volwassenenonderwijs begon ooit zelf via 
tweedekansonderwijs, toch? Of is het  ‘slechts’ een schitterend beroep naast je 
echte? Of gewoon een passie van jongs af aan?

 Je kan er je broek verslijten maar je kan er ook op café (zonder bier), je kan er 
ruzie maken maar je kan er ook daten en in het beste geval ben je samen aan het 
leren

 Je leraar, je idool, je maat maar ook je gelijke

 Je medecursist, je vriend, je concurrent, je troost in bange dagen maar ook je 
gelijke

 Maak problemen bespreekbaar om ze op te kunnen lossen: als je praat over 
armoede of discriminatie ontmoet je er en werk je er in groep aan

 Na tien jaar zindert de groep nog na en langer of je blijft er tien jaar en langer 
voor hangen



Rijke leeromgevingen en goed geplande 

lessen in gestructureerde omgeving

 De klassieke klas mag niet ontbreken maar staat door vormen van 

gecombineerd en blended leren meer en meer leeg?!

 CVO: inside joke  = centrum voor volwassenenonderwijs of centrale virtuele 

omgeving

 Ondersteun en draag zorg voor goed leer- en communicatieplatform en 

stimuleer en faciliteer ieder zijn eigen gekozen device

 Geef iedereen de kans om te leren werken met nieuwe ICT CONTINU

 Leer plannen is niet hetzelfde als het leerplan volgen



Leernoden en leerstijlen: Peer leren of 

gewoon op zijn Vlaams van elkaar leren helpt

 Geïntegreerde aanpak van theorie en praktijk werkt en vereist ook 

geïntegreerde teams

 Gedeelde fora en clubhuizen: enkele good practices: Primo, clubhuis AAV,..

 Moeilijk gaat ook en hou het gezellig: leer, evalueer, communiceer maar los 

ook op, doe verder, geef een tweede kans en geef regelmatig een feestje

 Bevraag elkaars mening en doe er daarna samen iets goeds mee dat je dan 

weer opnieuw oprecht in vraag stelt

 Gebruik daarbij de juiste ‘omgangs’ en ‘instructie’ taal zowel mondeling 

(Nederlands, Vlaams, Engels of waarom niet Arabisch als het helpt) maar ook 

gedrag en lichaamstaal op alle niveaus (basiseducatie, secundair en hogere)



Z&O&B

 Z(ORG) en Open en Begeleid leren

 Geen slogan maar een constante uitdaging om voor, naast, tijdens, na het 
formele leertraject te blijven zorgen en open en begeleid te leren

 Met partners opleiders en schaarse eigen middelen durven investeren

 De 10 % omkadering van CBE en CVO minimum  samen aanwenden

 Eerste- en tweedelijnszorg als omkadering erkennen zoals les geven en 
integreren in cursistenvolgsysteem

 Organisatie van gepersonaliseerde leeromgeving en cursistenvolgsysteem

 Slimme systemen van zelf opbouwend port folio en natuurlijk je eigen best-
off

 Dat alle meten en daarna verbeteren is  (kwaliteit)zorgen voor elkaar



Investeer in innovatieve design met eigen 

teams en partners om meer leerwegen 

mogelijk te maken
 AAV in Leuven Centraal en Primo (Prison moodle)

 Leertrajecten G1, G2 en G3 samen met ‘chauffagisten’ , Confederatie Bouw 

en SIBA Aarschot voor controle van gasbranders

 OKOT en BOKOT: TKO en beroepsopleidingen samen met VDAB

 Dromen over een competentiewerf voor de bouw in Aarschot (on hold )

 Avatars lanceren in e-learning  (al echt gezien in Montreal!)

 ALO! ‘Adult Learners Online’: IWT project rond blended leren 2014-2018

 Brede school (leerplichtonderwijs) en breed centrum samen sterk 

 OLC-café et les autres www.olc-café.be



Alles verandert en schuift zowel in 

didactische aanpak als in organisatie

 Je kan niet alles oplossen voor elke cursist (last van schouders educator halen is 

nodig, je mag het niet mee naar huis nemen)

 Je zoekt samenwerkingsverbanden die dat wel oplossen

 Je zoekt middelen en deelt ze om dan het op te lossen

 Je werkt aan nieuwe design van leermateriaal om dezelfde reden

 Je leert van internationale voorbeelden contacten en deelt de onze rijkelijk, je 

gaat op stap voor collegiale visitaties in binnen- en buitenland

 Je werkt aan bundelen en uitbouwen van expertise voor volwassenendidactiek

 Iedereen leren dat men in de brede maatschappij kan helpen door informeel leren 

 Basiseducatie, secundair en hoger volwassenenonderwijs in essentie behouden 

door samenwerkingsverbanden



Het debat verder zetten en 

volwassenenonderwijs op de (onderwijs)kaart 

houden….
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