Uitnodiging
Vorm geven aan Leven Lang Leren
Landelijke dag Festival van het Leren
vrijdag 18 september 2015
9.30 - 16.00 uur
FlevoMeer Bibliotheek Lelystad
Stichting Learn for Life, CINOP en Leren en Werken nodigen u van harte uit voor een feestelijk
studiebijeenkomst op vrijdag 18 september 2015 ter gelegenheid van het Festival van het Leren. De dag
vindt plaats bij FlevoMeer Bibliotheek Lelystad en bestaat uit vele aantrekkelijke onderdelen:
Zelforganisatie van volwasseneneducatie, hoe zou dat kunnen?
Een inspirerende bijdrage van drs. Marja van den Dungen over nieuwe organisatievormen van
volwasseneneducatie. Over bundeling van lokale kracht en expertise. Op weg naar een kanteling in de
volwasseneneducatie.
Opening tentoonstelling ARPILLERAS - verhalen over leven
Een unieke tentoonstelling met driedimensionale doeken uit Latijns-Amerika, Europa en Zimbabwe. Deze doeken
zijn gemaakt door vrouwen uit volkswijken en tonen afbeeldingen uit het dagelijks leven van de makers. De
vrouwen komen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en tegelijkertijd werkt ieder aan een eigen arpillera.
Tijdens het naaien van de doeken ondersteunen en versterken de vrouwen elkaar. Empowerment door informeel
leren.

Workshops
Vijf aantrekkelijke workshops over actuele thema's in de volwasseneneducatie.
Informatiemarkt
Tijdens de lunch presenteren organisaties zich op verrassende wijze.
Festival van het Leren 2015
Na de lunch volgt een sprankelend middagprogramma.
Uitreiking van de Internationale Prijs 2015
Het beste educatieve project met een internationale dimensie krijgt de Internationale Prijs 2015 uitgereikt.
Huldiging van Toppers en Leermeester 2015
Toppers zijn succesvolle cursisten voor wie leren niet vanzelfsprekend was en die zichzelf toch dankzij hun
doorzettingsvermogen talentvol hebben ontwikkeld. Zij zijn een voorbeeld voor hun omgeving. Leermeesters
sporen anderen op prettige en succesvolle wijze aan tot leren en het ontwikkelen van kwaliteiten en talenten.
Inschrijven
Stichting Learn for Life, CINOP en Leren en Werken stellen uw aanwezigheid en inbreng op deze dag bijzonder
op prijs.
Meld u aan voor de Landelijke Dag van het Festival van het Leren en doe mee aan één van de workshops,
deelname is gratis.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen via info@festivalvanhetleren.nl.
Programma
9.30:

Ontvangst

10.00:

Opening m.m.v. Wethouder Elly van Wageningen (gemeente Lelystad) en een van de Toppers 2014

10.15:

Zelforganisatie van volwasseneneducatie, hoe zou dat kunnen?
Door drs. Marja van den Dungen, directielid Stichting CINOP

11.00:

Opening tentoonstelling ARPILLERAS - verhalen over leven

11.35:

Workhops*

13.00:

Lunch + interactieve infomarkt

13.45:

Uitreiking Internationale Prijs 2015 en huldiging Toppers en Leermeester

15.30:

Culturele afsluiting

15.45:

Afronding en drankje

*De workshops (bij inschrijving kunt u keus maken voor een workshop)
Leven Lang Leren Lokaal
Bibliotheken, welzijn, UWV en andere lokale organisaties vinden elkaar steeds vaker in een intensieve
samenwerking rond leven lang leren. Hoe werken zij vraaggericht en maken ze optimaal gebruik van ieders
expertise? In deze workshop maakt u kennis met de aanpak in Lelystad en Limburg. U wordt in deze workshop

uitgedaagd een vertaling te maken naar uw eigen werkterrein.
Met Maaike Toonen - Koninklijke Bibliotheek, Sabine de Bruijn en Erna Phaff - Huis voor Taal Lelystad en Ivette
Sprooten - Cubiss.
De impact van educatie op gezondheid
Onderzoek toont aan dat deelname aan educatie positieve effecten heeft op de gezondheid. Mensen kunnen
zowel een betere psychische als fysieke gezondheid krijgen na deelname aan een educatief traject. Hoe zit dat
nu precies? In deze workshop worden recente onderzoeksresultaten (BELL & Taal voor het Leven)
gepresenteerd. Tevens maakt u kennis met enkele inspirerende lokale projecten op dit gebied om zelf aan de
slag te gaan met nieuwe educatieve projecten, die de gezondheid van bewoners significant kunnen verbeteren.
Met Maurice de Greef - Vrije Universiteit Brussel & Anne Rijpsma - Leefstijlmakelaar Lelystad.
Naar een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van laaggeletterden en laagopgeleiden.
Hoe kom je tot een samenhangend regionaal beleid voor scholing basisvaardigheden? Met wie werk je samen?
Hoe stem je formeel en non-formeel onderwijs op elkaar af? CINOP Erasmus+ voert als National Coordinator
Adult Learning het project "Basisvaardigheden en arbeidsmarktparticipatie in de regio" uit. In deze workshop
analyseren we de succesfactoren uit verschillende regio's en presenteren we een tool voor regio's om op basis
van onderzoeksdata gericht beleid te formuleren.
Met Ina den Hollander en Matthieu Mes - CINOP Erasmus+
Door leren en werken elkaar versterken!
Leren doe je niet alleen in de schoolbanken, maar ook op de werkplek. Vele toppers hebben zo een eerste stap
op de arbeidsmarkt gemaakt of zijn door bijscholing of omscholing verder gekomen. In 32 arbeidsmarktregio's zijn
leerwerkloketten actief waar iedereen die een loopbaanstap wil maken onafhankelijk advies kan inwinnen. Aan de
hand van voorbeelden uit de regio's wordt met u besproken hoe het leerwerkloket in de regio ook voor de
professionals wegwijzer en verbindende factor kan zijn.
Met Justus Schulte - Leerwerkadviseur Groot Amsterdam
Haal het beste uit een ander
In deze workshop maakt u kennis met drie instrumenten die volwassenen helpen het beste uit zichzelf te halen:
EVC, NLQF en ECVET. Deze instrumenten helpen werk- en leerervaring in beeld te brengen, zodat iemand
gerichter vervolgstappen kan maken in (vrijwilligers)werk, loopbaan of vervolgstudie. Na een korte introductie van
de instrumenten gaat u aan de slag om te ontdekken wat dit voor u en uw medewerkers, cliënten of vrijwilligers
kan opleveren.
Met Esther Murre en Raisa van der Winden - Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren
Learn for Life verbindt landelijke en internationale ontwikkelingen rond het leren van volwassenen met elkaar.
De stichting is landelijk coördinator van het Festival van het Leren.
Leren en Werken schakelt tussen scholingsmarkt en arbeidsmarkt.
Stichting CINOP is een kennis- en adviesorganisatie op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. De
stichting werkt zowel nationaal als internationaal voor overheden, onderwijsinstellingen, arbeidsmarktpartijen,
maatschappelijke organisaties en het (georganiseerde) bedrijfsleven. Dit vanuit de maatschappelijke missie om
jongeren en volwassenen goed op te leiden voor de samenleving en economie van morgen.

