Silver Learners
Samenvatting
Van 22-24 maart 2017 nam ik op uitnodiging van Learn for Life deel aan een
Europese uitwisseling. Hoewel het thema competentieontwikkeling en het
leervermogen van ouderen slechts aangestipt is, heb ik deelname als horizon
verruimend ervaren.
Inleiding
Van 22-24 maart 2017 nam ik in Nyíregyháza (H)op uitnodiging van Learn for Life
deel aan een uitwisseling in het kader van het Europese project Silver Learners.
Na een toelichting op Silver Learners geef ik mijn indrukken weer van mijn
deelname aan het bezoek in Nyíregyháza. Een verslag van de bijeenkomst komt
op http://www.iserlohn.de/kultur/volkshochschule/projekt-silver-learners/.
Als bijlage is informatie over Learn for Life opgenomen.
Over het project Silver Learners
Silver Learners richt zich op uitwisseling van best practices oudereneducatie met
tien partners uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk (3), Luxemburg, Nederland
(2), Polen (2) en Hongarije. Het project begon1 september 2016 en loopt tot 31
oktober 2018. Deelnemers zijn educatief werkers van lokale instellingen voor
volwasseneneducatie, die zich richten op educatie voor 65-plussers. De gemeente
Iserlohn en haar Volkshochschule coördineren dit project.1
Uitgangspunt: Educatie ondersteunt ouderen om zo lang mogelijk te participeren
in de samenleving. Extra aandacht is nodig voor gezondheid en media zoals
computer, smartphone en sociale media.
Tijdens het project vindt er kennisuitwisseling plaats van agogische modellen
over de leersituatie van ouderen. Op basis hiervan kunnen nieuwe agogische
benaderingen ontwikkeld worden. Aangezien veel instellingen voor volwasseneneducatie vooral mensen uit de middenklasse bereiken, ligt het accent op het
bereiken van kansarme groepen.
Het project omvat zes partnerbijeenkomsten met workshops, presentaties,
werkgroepsessies en excursies. De volgende onderwerpen komen aan bod:
* Competentieontwikkeling en het leervermogen van ouderen ( 22/24-3-2017)
*Communicatie voor en met senioren: hoe de doelgroep, vooral de laagopgeleide
groepen te bereiken? van 28-30 juni in Luxemburg.
*Mediawijsheid en digitale vaardigheden voor ouderen.2
*Gezondheid: actief en in beweging blijven, sport, preventie, maar ook omgang
met fysieke achteruitgang en dementie3
Uitwisseling 22- 24 maart Nyíregyháza (Hongarije)
Aan de uitwisseling in Nyíregyháza4 namen 26 personen van tien organisaties
deel. De aard van de deelnemende organisaties leidde tot een grote diversiteit in
achtergrond van de deelnemers : 10 personen werkzaam bij verschillende
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vormen van educatie, 5 personenwerkzaam met -ouderen endigitale hulpmiddelen en 11 personen uit het sociaal-cultureel
werk. Voor de meeste deelnemers is ouderen één van de doelgroepen waarmee
zij werken. Verder waren de meeste deelnemers in loondienst, naast mij waren er
nog vier vrijwilligers.
Op de eerste dag zijn we geïnformeerd over het beleid inzake vergrijzing in
Hongarije en in Nyíregyháza. Op de tweede dag volgden presentaties van de
deelnemende projecten uit Cambridgeshire (UK) en Luxemburg,een inleiding over
theoretische achtergronden rond oudereneducatie door Jumbo Klercq(Learn for
Life) met daarna discussie in subgroepen en een korte plenaire afsluiting. Op de
derde dag vond s’ochtends een excursie in Nyíregyháza plaats waar ik ivm tijdstip
terugreis niet aan deelnam.
Wat heb ik opgestoken? Van te voren wist ik dat ik met POWER bij Silver
Learners met zijn nadruk op achtergestelde groepen in educatie een vreemde
eend in de bijt was. Mijn verwachtingen waren dan ook meer algemeen en
oriënterend van aard en in die zin heeft de uitwisseling voldaan. Vergrijzing staat
op de beleidsagenda, de pensioengerechtigde leeftijd gaat overal omhoog en
digitalisering zet zich door. Het onderwijs gaat veranderen: de competenties voor
de 21e eeuw worden leidend.Voor ouderen is digitaal bijblijven heel belangrijk!
Interessant vond ik verder de bijdrage van het RBScenter5, een kennis- en
cursusinstituut voor ouderen(zorg) in Luxemburg. Dr. Martine Hoffman,
psychologe, wees op het belang van neurofeedback6 bij het leren door ouderen.
Jammer genoeg is het thema competentieontwikkeling en het leervermogen van
ouderen niet erg uitgediept, maar misschien was dat ook wel een te hoog geformuleerd doel met zo’n verscheidenheid aan deelnemers. Door het uitreiken van
de vertaalde exemplaren van het POWERpamflet en wervingsfolder workshops
zijn diverse deelnemers over onze ‘ POWERpractice’ geïnformeerd.
Bijlage :Over Learn for Life
LEARN FOR LIFE is een netwerkorganisatie voor lokale, regionale en nationale organisaties die actief
zijn in het brede veld van non-formele educatie. Ook is het een platform voor het uitwisselen en
verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese
beleid rond een leven lang leren. Zie voor meer informatie http://www.lflplatform.net/
Naast uitnodigingen in het kader van project Silver Learner heeft Learn for Life POWER ook
uitgenodigd om deel te nemen aan een train- de trainers in Cyprus ( voor- en najaar 2017). Cees de
Boer (POWER Zutphen) neemt voorjaar 2017 aan dit programma deel.
Learn for Life vergoedt voor beide projecten dankzij verworven Europese subsidies verblijf- en
reiskosten 7 en vraagt als tegenprestatie deelname aan één of meerdere bijeenkomsten in Nederland
over het betreffende thema. 8 Een uitnodiging zien we einde jaar tegemoet.
Kontaktpersoon van Learn for Life is Jumbo Klercq, M +31 6 282 63 998
jumbo.elephant.klercq@gmail.com
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