Miniconferentie Vernieuwing Agenda Volwasseneneducatie
Learn for Life organiseert op dinsdag 5 december 2017 in samenwerking met het European
Network for Education and Training (EUNET) de miniconferentie "Vernieuwing Agenda
Volwasseneneducatie" in De Nieuwe Veste in Breda. Nederlandse politici en beleidsmakers
worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen met een selecte groep professionals uit de
volwasseneneducatie.
Wij nodigen u als collega, beleidsbeïnvloeder en beleidsmaker van harte uit om hierin actief te
participeren. U ontmoet vertegenwoordigers van Nederlandse Erasmus+ projecten en
Europese collega’s uit de volwasseneneducatie (veelal lid van EAEA of EUNET). Ook hebben
we een aantal leden van de Vaste Kamercommissie onderwijs uitgenodigd.
Het doel van deze conferentie is om zichtbaar te maken op welke manier internationale
uitwisseling van kennis en ervaringen van professionals het afgelopen decennium heeft
bijgedragen aan de noodzaak van vernieuwing van de agenda voor volwasseneneducatie en
in hoeverre de stem van de lerenden daarin aan de basis heeft gestaan.

Programma
09.30 uur
Ontvangst met koffie
10.00 uur

Welkomstwoord van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(uitgenodigd)

10.25 uur

Toelichting op het programma door Henk Hijink, voorzitter van Learn for Life

10.30 uur

Presentatieronde waarin de deelnemers zich kort voorstellen.

11.15 uur

Discussieronde rond de volgende vragen:
• op welke wijze worden de leerbehoeften van de finale doelgroep meegenomen worden in de projecten?
• in hoeverre vindt u dat voldoende of niet?
• op welke wijze zouden lerenden nog beter betrokken kunnen worden bij de
ontwikkeling en de uitvoering van educatieve activiteiten?
• wat ziet u als meerwaarde van Europese projecten?

12.00 uur

Presentatie van Scotland's Learning partnership van hun adult learners forum
als bijzonder voorbeeld van hoe de stem van de lerenden te organiseren

12.30 uur

Lunchdiscussie in gemengde subgroepen

14.00 uur

Plenaire vergadering met conclusies van de bespreking van de subgroepen,
becommentarieerd door een vertegenwoordiger van het Nederlandse ministerie

15.00 uur

Einde van de conferentie

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar breda5dec@platformlearnforlife.nl met
uw naam, de naam van uw organisatie en het Europese project dat u vertegenwoordigt

