Informeel leren in de doe-democratie - (Educatie, actief burgerschap,
democratie en participatie) Vrijdag 16 september ’16
In de gemeente Midden-Drenthe werken vanuit een samenwerkingsconvenant 22
dorpen/buurtschappen, gemeente en welzijnswerk samen aan leefbare
gemeenschappen.
Dit is een prachtige voedingsbodem om in de vorm van projecten verdieping te
zoeken. Zo stimuleren we de doe-democratie (het initiatief ligt vrijwel altijd bij de
dorpen).
Omdat telkens zeer verschillende mensen deel nemen aan de projecten is leren
een belangrijk onderdeel. Bewoners en professionals nemen ontzettend veel
kennis mee en daarnaast valt er altijd weer een hoop bij te leren.
In deze workshop gaan we, onder andere aan de hand van voorbeelden uit
Midden-Drenthe, de rol van leren / informele educatie in de doe-democratie
onder de loep nemen.
Wat is…
Doe democratie; Dit betekent meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor
initiatiefnemers en daarnaast een bestuur dat partner is, ruimte geeft en de voorwaarden
schept voor het initiatief.
Leefbaarheid: subjectieve waardering van een sociaal, ruimtelijke en bestuurlijke omgeving.
Leren: is het verwerven van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag,
vaardigheden of waarden en kan synthetiseren van verschillende soorten informatie
inhouden. Incidenteel en intentioneel (schools) leren.
Educatie: Methoden van onderwijzen en leren binnen én buiten schoolse omgevingen;
leerprocessen die plaatsvinden binnen een schoolse omgeving (formele educatie) of
daarbuiten (informeel), in de wereld als zodanig; de overdracht van de waarden en
verzamelde kennis van een samenleving en haar componenten.
Iedereen schrijft zijn / haar invulling van het definities op de briefjes.

17 personen; 3 groepjes van 4, 1 van 5 (vier groepjes)
Onderwerp
Duurzaamheid
Leefbaarheid
Dorpszorg – zorg op het platteland en omkijken naar elkaar
Cultuurwijzer: historie, gebruiken en gewoonten van het dorp
Ouderen op het platteland

Kies een thema. Het thema wordt bij ons altijd aangedragen uit de bewoners – het eerste
wat we doen is een groep vormen van bewoners, professionals en welzijn als
ondersteunende onafhankelijke partij. Met deze groep wordt besproken hoe we de
gemeenschap BREED kunnen betrekken bij het onderwerp.
Bespreek in jouw groep HOE je jullie thema binnen drie maanden weg gaat zetten in het
dorp.
Breed de gemeenschap betrekken: dit houdt altijd in bewustwording en educatie.
Welke vormen van informele educatie komen er terug komen in jullie aanpak? Inspiratie
nodig? Maak gebruik van de voorbeelden uit Midden-Drenthe.
Conclusie: signaleren, stimuleren, faciliteren, organiseren.
In de praktijk gaat het net als we vandaag gedaan hebben: met elkaar de kaders scheppen
(definities), bepalen welk onderwerp we oppakken en dit uitwerken.
Interessant als professional is om de bewoners te ondersteunen om te kijken of er
voldoende budget is om alles uit te voeren. Of ze de juiste mensen om de tafel hebben en
om het proces te bewaken (organiseren). En natuurlijk om mee te denken hoe informele
educatie effectief ingezet kan worden!
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