16 september 2016

PERSBERICHT
Op vrijdag 16 september vond de landelijke dag van het Festival van het Leren plaats. Tijdens een
feestelijke bijeenkomst in Breda werden de Topper 2016 en de Leermeester 2016 bekend gemaakt en
werd de Internationale Prijs 2016 uitgereikt.

Topper 2016
Naam
Charles de Koning uit Leek
Leermeester 2016
Naam
Ton Voeten uit Culemborg

Internationale Prijs 2016
Organisatie
Stichting Educatie achter
buitenlandse tralies

Voorgedragen door
STOOF

Voorgedragen door
Gemeente Culemborg (in samenwerking met
Leerwerkloket Rivierenland)

Met het project
Passend onderwijs voor in het buitenland gevangen
zittende Nederlanders

Tevens werden de volgende genomineerden gehuldigd:
 Genomineerde Toppers: Kaabili Farah uit Zoetermeer, Wim Sabel uit ’s-Hertogenbosch, Eva
Zoutenbier uit Deventer, Tineke Leijten uit Leeuwarden, Erik-Jan Giezen uit Velserbroek,
Shirley Wissing uit Enschede, Dorota Wrona uit Den Haag, Jennifer Kuipers uit Leeuwarden,
Louai Kawas uit Zoetermeer, Michel van Gils uit Beek-Ubbergen, René Ros uit Dronten.


Genomineerde Leermeesters: Gerard Wennen uit Zoetermeer, Martin Overbeeke uit Den
Haag, Harm van Zutphen uit Uden, Hanny Beerens uit Berlicum, Gosse Akkerman uit
Heerenveen, Adriana Stel uit Lijnden, Hank Gronheid uit Amsterdam, Margreet van der Werf
uit Harderwijk, Erna Phaff-Nauman uit Dronten en Sabine de Bruijn uit Kampen.



Genomineerden voor de Internationale Prijs: Litop BV met het project Suriname, Leren en
Werken / Bronnenbedrijf Sprint Friesland College met het project Breaking Barriers,
Bibliotheek Theek 5 met het project Nieuw in Nederland - De bibliotheek verbindt, Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) met het project Opbouw zelfstandig
reddingstation Chios (Griekenland).

Magazine
Ter gelegenheid van deze huldigingen kwam het magazine De Reikwijdte van 2016 uit, waarin alle
winnaars en andere genomineerden nader worden voorgesteld. Dit kunt u van onze website
downloaden.
Meer informatie via info@festivalvanhetleren.nl of via 06 22144581 (Lidwien Vos de Wael).

Achtergrondinformatie
Een Topper is iemand die geen doorsnee leercarrière heeft doorlopen en met doorzettingsvermogen
en creativiteit barrières overwon om zich zelf te ontwikkelen. Toppers zijn een voorbeeld voor anderen
voor wie leren niet altijd vanzelfsprekend is.
Een Leermeester is iemand waar anderen veel van leren en die voor hen een voorbeeld is. Een
Leermeester zet anderen aan tot leren, tot overwinnen van barrières en bezorgt plezier in het leren.
De Internationale Prijs wordt jaarlijks door Learn for Life toegekend aan een Nederlandse organisatie
of instelling, die haar eigen expertise inzet ten behoeve van vernieuwende projecten op het gebied
van volwasseneneducatie op internationaal gebied.
Het Festival van het Leren is een landelijk evenement dat tot doel heeft mensen te stimuleren zich
verder te ontwikkelen. Het Festival richt zich op alle volwassenen in Nederland en in het bijzonder op
mensen voor wie leren minder vanzelfsprekend is. De afgelopen jaren deed een breed palet aan
plaatselijke organisaties voor opleiding, educatie en vorming mee: bibliotheken, ROC’s,
volksuniversiteiten, SeniorWeb, ouderenorganisaties, projecten leren & werken, re-integratiebedrijven,
enzovoort. Deze organisaties geven informatie over hun educatieve aanbod. Ze organiseren
informatiemarkten, workshops en excursies. De activiteiten vinden plaats door het hele land. Learn for
Life coördineert het Festival van het Leren.

HET FESTIVAL VAN HET LEREN IS EEN INITIATIEF VAN UNESCO

