Symposium
‘Succesfactoren en inspiratiebronnen voor leerprocessen van kwetsbare groepen’
Presentatie Toolkit ‘Tophits voor een succesvolle leeromgeving’
(Handvatten voor lokale professionals)
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de presentatie van de toolkit ‘Tophits voor een
succesvolle leeromgeving’ op donderdag 3 december van 13.00 uur tot 16.00 uur op het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, 2511 DP te Den Haag.
De toolkit is een praktische handleiding, die op basis van good practices en onderzoek is
samengesteld voor professionals om succesvolle leertrajecten voor kwetsbare burgers (zoals
migranten, ouderen, laaggeletterden, laagopgeleiden, enz.) op te kunnen zetten.
Het is het sluitstuk van het project ‘Vertrekken vanuit Vertrouwen’ (de 3 V’s).
Programma
12.30 uur:

Inloop met koffie

13.00 uur:

Welkom
Henk Hijink (voorzitter Learn for Life)

13.10 uur:

De ins en outs van de toolkit (1)
Op weg naar een succesvolle leeromgeving: toelichting van de toolkit
Maurice de Greef (gastprofessor Leereffecten Laagopgeleiden & Laaggeletterden
Vrije Universiteit Brussel)

13.30 uur:

Aanbieden toolkit aan mevrouw Jacqueline de Jager, directeur van de Directie Woonen Leefomgeving, Directoraat-generaal Wonen en Bouwen

13.45 uur:

De ins en outs van de toolkit (2)
Balanceren tussen professional en vrijwilliger: Interview met good practices uit drie
regio’s
Yvonne van der Heijden (directeur ROC Landstede)

14.30 uur:

Pauze

15.00 uur:

Status quo WEB in de regio’s
Ina den Hollander (senior manager CINOP)

15.15 uur:

Verdiepingssessies: Plan van aanpak leeromgevingen in de regio

16.00 uur:

Afsluiting
Henk Hijink (voorzitter Learn for Life)

U kunt zich inschrijven via het secretariaat van Learn for Life, Marianne Vermeer, door een e-mail te
sturen naar mvermeer@platformlearnforlife.nl, met daarin uw naam, organisatie, adres, e-mail en
telefoonnummer. U krijgt z.s.m. een bevestiging van uw aanmelding. Deelname aan de conferentie is
gratis.
Bij binnenkomst op het ministerie moet u zich kunnen legitimeren.
Wij zien uit naar uw komst.
Geert Hoogeboom, voorzitter projectgroep 3 V’s & Henk Hijink, voorzitter Learn for Life

Toolkit ‘Tophits voor een succesvolle leeromgeving’

Learn for Life en De Nieuwe BV hebben vanaf januari 2015 hun krachten gebundeld en werken
samen aan onderzoeken, verzamelen, ontwikkelen en beschikbaar stellen van methoden voor
(in)formeel leren. De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan het ontwikkelen van werkzame en
praktische methoden voor lokale professionals als handvat voor de toerusting van kwetsbare burgers
voor wie het deelnemen aan activiteiten in wijk, buurt of sociale verbanden en verenigingsleven niet
vanzelfsprekend is. Met ondersteuning van het ministerie van BZK hebben wij het resultaat van dit
project bijeengebracht in een toolkit, die zowel op papier als digitaal beschikbaar komt.
Het ministerie van BZK maakt zich sterk voor de Doe- democratie. Daarmee wordt het volgende
bedoeld:
‘Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het samen oplossen van maatschappelijke
vraagstukken in hun leefomgeving, die verder gaat dan de vrijwillige inzet bij verenigingen en
maatschappelijke organisaties. Mensen ‘runnen’ zelfstandig een stadsboerderij, kopen gezamenlijk
energie in of beheren een zwembad in een krimpgebied. Er wordt zelfs al gesproken van een ‘DoeDemocratie’: de beweging / transitie naar meer maatschappelijk initiatief, sociaal ondernemerschap
op talloze maatschappelijke en publieke domeinen. De uitdaging voor publieke en maatschappelijke
instanties is deze ontwikkeling te ondersteunen. Het kabinet wil graag het aansluitingsvermogen van
overheid en politiek op wat er al gebeurt in de samenleving vergroten en waar mogelijk
belemmeringen wegnemen voor maatschappelijk initiatief. De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zoekt de samenwerking met maatschappelijke partners.’
De overheid gaat er dus van uit, dat burgers steeds meer zelf moeten gaan doen. Veel burgers zijn
daartoe ook in staat en pakken deze taken op vrijwillige basis op. Er is echter ook een groter
wordende groep burgers, die afhaakt. Oud-minister Winsemius signaleert dit in zijn rapport
‘Vertrouwen in burgers’ en geeft aan dat het van belang is om juist die kwetsbare groep erbij te
halen en te houden.
De toegevoegde waarde van de partners die samenwerken in en met LEARN FOR LIFE / DE NIEUWE
BV op het terrein van maatschappelijke participatie is het toerusten van kwetsbare groepen voor wie
het deelnemen in een wijk of buurt niet vanzelfsprekend is. In dit netwerk wordt samengewerkt door
universiteiten, hogescholen, landelijke organisaties op het terrein van vorming en onderwijs,
provinciale en lokale welzijnsinstellingen, ROC’s, bibliotheken, etc. In het verleden hebben partners
in LEARN FOR LIFE / DE NIEUWE BV op dit terrein hun sporen verdiend met het ontwikkelen van een
succesvol educatieprogramma voor kwetsbare burgers, dat inmiddels in een aantal Europese landen
wordt toegepast onder de titel EDAM (EDucation Against Marginalisation).
Wij hebben de afgelopen jaren methoden ontwikkeld die behulpzaam zijn voor professionals in
wijken en buurten om deze kwetsbare groep burgers met succes te bereiken en toe te rusten.
Op basis van praktijkgericht onderzoek en enkele projecten zijn we tot bruikbare evidenced based
methoden gekomen. Het eindresultaat van dit project is de toolkit: ‘Tophits voor een succesvolle
leeromgeving’. Lokale professionals kunnen deze gebruiken voor de toerusting van kwetsbare
burgers voor wie het deelnemen aan activiteiten in wijk, buurt of sociale verbanden en
verenigingsleven niet vanzelfsprekend is.

