
Klik om de stijl te bewerkenKlik om de stijl te bewerken
Klik om de stijl te bewerkenOp zoek naar het meest fantastische 

leren voor iedereen, altijd en overal 

De rol van volwassenenonderwijs



Research : leren boven de maat 

• Aanleiding

• Focus : kenniswerkers

• Dé volwassen leerder bestaat niet : speel in op 

verschillen in leerkenmerken

• Ontdek verschillen in leerkenmerken : 

leercompetentiemonitor 

www.lerenbovendemaat.be



Research : leren boven de maat 

• MOTIVATIE is erg bepalend 
– Hoe ondersteunt u dat? Bv. voortdurend relevatie 

benadrukken voor beroep of voor levenssituaties

• Zet niet zozeer in op stabiele makkelijk vast te 
stellen factoren (zoals leeftijd en geslacht) om te 
differentiëren in leer- en begeleidingsvormen, 
maar eerder op verschillen in leer- en 
motivatieprofielen van leerders

• Leerkrachten zijn hierover geïnformeerd en 
beschikken over een waaier aan 
begeleidingsvormen om zogenaamde 
‘constructieve fricties’(uitdagingen) te creëren in 
het leren van volwassenen : andragogische 
expertise



Research : leren boven de maat 

• Leercompetentiemonitor helpt om inzicht te 

krijgen in leerkenmerken

• Leercompetentiemonitor geeft concrete tips om 

krachtiger en gemotiveerder te leren

• Zelfsturende didactische placemats stimuleren 

volwassenen om krachtiger om te gaan met hun 

leren 

– Communicatie canvas : hoe communiceer ik hierover?

– Activatie canvas : hoe bevorder ik transfer?

– Vier op een rij : hoe ga ik in gesprek over mijn leren met 
mede-cursist?

– Leerequalizer : motivatiespoor en kennisspoor







Leeroriëntatie – hoe speelt u hier op in?

• Beroepsgericht

• Persoonlijk geïnteresseerd

• Certificaatgericht

• Testgericht

• Ambivalent



Verander CVO’s in 

lichthuizen van 

educatie



Centrum in plaats van school … 

• Formeel en informeel leren

• Real-life en technologie ondersteund leren

• Binnen en buiten het centrum

• 24/24 en 7/7 : bv. filmpjes basishandelingen koken + 
live streaming lessen

• Centrumfunctie dus ook ontmoeten en mekaar 
ondersteunen in leren

• Openheid ipv gesloten

• Intergenerationeel leren

• Relevante aantrekkingspool voor de lokale omgeving : 
u bent één en al leren!

• Iedereen leert van iedereen!



Centrum in plaats van school … 

• Verschillende leerzones : 

– Concentratiezone

– Zones voor collaboratief leren

– Zones voor experiment

– Zones voor ‘show-off’ en connectie met ‘buitenstaanders











Samengevat : relevant volwassenenonderwijs

• Gaat veel verder dan kwaliteitsvol onderwijs! En 

… 

– Voorzie gepersonaliseerde vormen van leren.

– Voorzie een meer aangepaste andragogiek : behandel 
de volwassene als volwassene en werk zoveel mogelijk 
toepassingsgericht.

– Voorzie meer vormen van contextueel leren.

– Voor de meeste cursisten : werk autonomie 
ondersteunend.

– Toon interesse en betrokkenheid : learning
COMMUNITY – sociale steun.

– Bied uitdagingen.

– Stimuleer ondernemerschap, zorg voor broedplekken, 
incubators en startplekken.



• Gaat veel verder dan kwaliteitsvol onderwijs! En 

… 

– Speelt zich (ten dele) af in een aangepaste, 
aantrekkelijke leeromgeving maar ook daarbuiten!

– Stimuleert vormen van werk gerelateerd leren.

– Investeert ook voortdurend in het leren van de 
medewerkers.

– Speelt zich ook af in andere (flexibele) vormgevingen : 
kortere trajecten, summer courses, volledig zelfgestuurd 
leren (ondersteund door technologie), … 

Samengevat : relevant volwassenenonderwijs



• Gaat veel verder dan kwaliteitsvol onderwijs! En 

… 

– Varieert oordeelkundig in vormen van leren : coaching, 
serious gaming, virtual classroom, webinars, videos, 
formele educatie, classroom leren, netwerkleren, peer 
visits, tutoring op de werkvloer, blogs, wikis, ervaringen 
delen, communities of knowledge, boeken lezen, … 

Samengevat : relevant volwassenenonderwijs



CVO’s en CBE’s zijn uniek

• Onderwijs ≠ leren 

• Onderwijs is verdiepende studie en slow learning.  

• U ondersteunt ook de ontwikkeling van algemene 

kennis. 

• U zorgt voor sociale steun.

• U hebt een unieke plaats tijdens avonden en 

weekends, verspeel die unieke plaats niet!

• U motiveert mensen

– Intrinsiek : plezier, vertrouwen winnen, vaardigheden 

verbeteren, verbetering op de job, persoonlijke voldoening, 

algemene kennis verhogen

– Extrinsiek : promotie krijgen, certificaat of diploma krijgen, 

job vinden, algemene kennis verhogen



U bent er voor … 

• Magda (51 jaar) : ‘ik ben hoog gekwalificeerd 

maar mijn job is overbodig geworden’

• Simon (23 jaar) : ‘waarom hebben ze me op de 

universiteit niet geleerd hoe ik een job moet 

vinden?  Ik heb wel een relevant diploma maar 

gebrek aan skills … ’

• Ahmed (41 jaar) : ‘ik zou graag mijn eigen zaak 

beginnen’

• Fons (38 jaar) : ‘ik zou mijn soft skills willen 

verbeteren, maar niemand hoeft dat te weten’

• Anita (62 jaar) : ‘ik kom graag onder de mensen 

en zou reisleider willen worden’



Het meest fantastische leren voor iedereen, en 

overal  … 

Hoe merk je dat in 

jouw CVO?   Deel 

één enthousiaste 

ervaring met je buur



Levenslang leren – Klaas 



Wij connecteren graag met u 

Pieter Sprangers - pieter@domoderefontiro.be

www.lerenbovendemaat.be – krachtiger leren voor kenniswerkers -

leercompetentiemonitor en didactische tools 

www.domoderefontiro.be – innovator in menselijke processen en 

leerexpert – design van complexe leeromgevingen 

www.edushock.be




