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een leven lang leren 
non-formele volwasseneneducatie 

Een leven lang leren

• Wat is leren?

• Waarom leren we?

• Hoe leren we? 1. Ons brein

• Hoe leren we? 2. Educatie

• Waarom zouden we blijven leren?

• Waar kun je terecht?

• Wat is de Volksuniversiteit?

Wat is de definitie van leren?

• het ontstaan of tot stand brengen van relatief 
duurzame veranderingen in kennis, houding en 
vaardigheden,

• door middel van het selecteren, opnemen, verwerken, 
integreren, vastleggen en gebruiken van en het 
betekenis geven aan informatie

• door individuen, groepen of organisaties. 

• geassocieerd met: veranderen, ontwikkelen, groeien, 
ervaren, nadenken enz. 

Wat doen onze hersenen als we leren?

• Je brein leert altijd:
90 miljard hersencellen met een biljoen verbindingen.

• Leren is een zaak van oefenen en van herhalen:
Als je leert maak je patronen van verbindingen in je hersenen, je 
verbindt neuronen met elkaar en je maakt die verbindingen sterker. 
Dat krijg je voor elkaar door je gedrag te herhalen of door je 
ervaringen te herhalen. 

het begin

[foto: lachende nieuwsgierige baby]

Wat heb je nodig?

• Nieuwsgierigheid

• Speelplezier

• Durf fouten te maken

• Durf te vergeten
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Foto: leeuw jaagt op zebra

Zeven kenmerken van leren

volgens prof. Henk Schmid (Universiteit Amsterdam 2013)

1. We leren makkelijker op een actieve manier

2. Leren is makkelijker als we nieuwe kennis kunnen 
linken aan voorkennis

3. Leren is makkelijker als we zelf bepalen hoe we leren

4. Iedereen leert op zijn eigen manier

5. Makkelijk leren hangt af van de context

6. We leren makkelijker doelgericht

7. We leren makkelijk van elkaar

1. we leren makkelijker op een 
actieve manier

• Proef: dek de rechterkant van een tekst af en vertel wat 
je hebt gelezen

• Resultaat: Je zult je meer herinneren dan als je een deel 
van de tekst niet had afgedekt en hem ‘gewoon’ had 
gelezen.

2. Leren is makkelijker als we nieuwe kennis 
kunnen linken aan voorkennis

• Lees deze tekst
Een krant is beter dan een weekblad. Het strand is een 
betere plek dan de straat. Eerst kan men beter rennen 
dan lopen. Je moet het wellicht een aantal keren 
proberen. Het vraagt wat handigheid maar is makkelijk te 
leren. Zelfs kleine kinderen kunnen er plezier aan 
beleven. Wanneer je eenmaal succes hebt, treden er 
nauwelijks nog complicaties op. Vogels komen zelden te 
dichtbij. Regen zorgt ervoor dat het heel snel doornat 
wordt. Als er geen complicaties optreden, kan het zeer 
vredig zijn. Een rots kan als anker dienen. Als dingen 
echter losbreken, krijg je geen tweede kans.

[Foto: vlieger]

Lees deze tekst

• Het mkaat hamelael netis uit in wlkee 
vlogodre de ltteers in de wrodeon 
saatn. Het is aeleln niodg dat de eretse 
en de ltaatse ltteer van het wrood op de 
jiutse patals saatn. De rset van de 
ltteers mgoen wlelikueirg gpletaast 
wdoren en je knut tcoh nog gwoeon 
lzeen wat er saatt.
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3. Leren is makkelijker als we zelf 
bepalen hoe we leren

• Hoeveel is 13 x 13?

13x13=169 Hoe heb je dit opgelost?

• gewoon uit het hoofd  

• berekend: eerst 10 x 13, dan 3 x 13 en dan beide uitkomsten optellen. 

• gecijferd:
13

13
x——

13
130
------
169

• Het feit dat je de keuze zelf kunt maken, maakt leren voor jou gemakkelijk. 

4. Iedereen heeft zijn eigen manier van leren

• Hoe leer jij? Hoe leer jij het liefst? Heb je 
graag uitleg van een boeiende leraar? 
Zoek je graag zelf de dingen uit? Ben je 
een creatief brein dat het best al doende 
leert? 

• Leerstijlentest van David Korb

Typen leerders (Korb)

• Mensen leren door te doen of te ervaren (doeners)

• Mensen leren door waar te nemen en te overdenken
(dromers)

• Mensen leren door analyse en denken (denkers)

• Mensen leren door actief te experimenteren
(beslissers)
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Korb test Mark 5. Makkelijk leren hangt af van de context

• het ‘shaky bridge’ experiment

[foto: hangbrug boven ravijn]

6. We leren makkelijker doelgericht

• twee groepen studenten kregen afzonderlijk de eerste drie minuten 
van een tv-programma te zien. De eerste groep kreeg als opdracht 
goed te kijken en te luisteren. Nadien moesten ze individueel drie 
vragen beantwoorden waarop ze niet waren voorbereid: welke kleur 
hebben de karretjes? Hoeveel keer komt koning Boudewijn in 
beeld? Hoeveel wielen heeft de F-16? De studenten scoorden erg 
laag. De tweede groep kreeg deze drie vragen vooraf en keek dan 
naar het filmpje. Hun scores lagen veel hoger.

7. We leren makkelijker van elkaar

• Wat is dit?

samen leren is leuker spiegelneuronen

• neuronen die actief of actiever worden wanneer je 
waarneemt wat iemand anders doet, op dezelfde plek in 
de hersenen als bij degene die de actie uitvoert.

[foto: twee apen]
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Vormen van leren

• Informeel leren: onbedoeld leren. Dit leren is in feite een 
‘bijproduct’ van andere activiteiten. 
leren tanken, je smartphone gebruiken, je kinderen opvoeden, met 
collega’s omgaan, mantelzorg verlenen, hulp vragen.

• Formeel leren: systematisch en gestructureerd leren binnen een 
omgeving die ontworpen is om te leren, met als doel het behalen 
van erkende diploma’s of certificaten.

• Non-formeel leren: georganiseerd leren, doelgericht maar 
misschien minder gestructureerd en systematisch in vergelijking met 
formeel leren. Non-formeel leren is niet gericht op het behalen van 
een erkend diploma of certificaat. De omgeving is niet per se 
ontworpen als leeromgeving. Denk bijvoorbeeld aan cursussen in 
een bibliotheek of wijkcentrum, of aan werkplekleren.

Maar: grenzen vervagen…

Het formele educatiesysteem

non-formele educatie

• algemene definitie: onderwijs dat niet verplicht 
en niet gestructureerd is en wordt gegeven 
buiten de context van een formele school

• geen formele kwalificaties, examens en/of 
certificaten

functies non-formele educatie 

• bereiken van groepen die niet worden bereikt 
met formeel onderwijs

• stimuleren van sociale integratie/participatie

• persoonlijke ontwikkeling

• stimuleren “leercultuur” in het algemeen (Leven 
Lang Leren, EAEA)
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• De Europese Unie monitort een leven lang leren aan de hand van 
de Europese indicator Leven lang leren (LLL). 

• Streefcijfer opleidingsdeelname ten minste 12,5% van de 25- tot 65-
jarigen in 2010 in alle lidstaten van de EU 

• Voor 2020 wordt een deelname van 15% tot doel gesteld. 

• Nederland had in 2010 een deelname van 16,7% en heeft zichzelf 
een strengere doelstelling opgelegd dan de EU norm: 20%.

• Denemarken 31%, Zwitserland 30%, Zweden 29% 

• Bulgarije 2,2% Roemenië 1,2%, 

ca. 30 grotere organisaties bieden 

non-formele educatie voor 18-80 jarigen

Volksuniversiteit Openbare Bibliotheek

SeniorWeb IVN

Educom HOVO

Marktplaatsen voor educatie

MOOC’s (massive open online courses)

coursera.org

eerste Volksuniversiteit opgericht 1913 

door Prof. Steinmetz (Univ. van Amsterdam)

• “De volksuniversiteit stelt zich ten doel bij te 
dragen aan de ontwikkeling van de totale 
persoonlijkheid van de inwoners van het Rijk der 
Nederlanden, ongeacht hun afkomst, hun 
religieuze of politieke overtuiging ...” 
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de Volksuniversiteit in 2017:
• 70 instituten (35 lid Cultuurconnectie)
• 250 professionals
• 2.000 vrijwilligers
• 6.000 docenten
• 15.000 cursussen
• 180.000 deelnemers per jaar

financiering

• cursusgelden

• subsidies

• donaties en erfenissen 

www.volksuniversiteit.nl

missie

De Volksuniversiteit Den Haag, opgericht in 1916, biedt 
alle volwassenen de mogelijkheid tot verdere 
ontwikkeling of scholing op het gebied van talen, kunst & 
cultuur, mens & maatschappij, wetenschap en 
creativiteit. 
Het cursusprogramma is er niet op gericht om diploma's 
te behalen, maar om op een zinvolle manier invulling te 
geven aan de vrije tijd. De Volksuniversiteit is er voor 
iedereen, ongeacht vooropleiding, leeftijd, godsdienstige 
of politieke achtergrond. 

de goeie ouwe tijd

receptie
tienjarig 
jubileum 
1926
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[tabellen: inschrijvingen en dcu’s 1999-2017]

25-30 talen
Arabisch, Chinees, Deens, Duits, Engels, 
Frans, Hebreeuws, Hindu, Hongaars, 
Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, 
Latijn & Grieks, NT2, Nieuwgrieks, Noors, 
Perzisch (Farsi), Pools, Portugees, 
Roemeens, Russisch, Servisch, Spaans, 
Tsjechisch, Turks en Zweeds

• Kunst & cultuur

• Mens & maatschappij 

• Creativiteit

• ICT

• en…
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paradox

• jonge mensen: ”De volksuniversiteit is voor oude 
mensen.”

• oude mensen: “Ik heb een geheugenprobleem, 
Ik ben te oud om te leren.” 

[Foto: top 5 geheugenproblemen]

Top 5 geheugenproblemen 

1. Niet op namen kunnen komen

2. Niet op woorden kunnen komen

3. Dingen vergeten die je van plan was te doen

4. Spullen kwijtraken of moeilijk kunnen vinden

5. Iets vergeten wat je recent hebt gelezen of gehoord

De grote aftakeling

• Je hersenen zijn volledig ontwikkeld als je ca. 25 
jaar bent

• De cognitieve functie van de hersenen (=  het 
vermogen om informatie op te slaan, te 
redeneren en dingen te begrijpen) neemt 
behoorlijk af vanaf je 45e jaar

• 5% per 5 jaar tot ca. 65 jaar, daarna tot 10% per 
5 jaar. 

• 8 uur slapen

• Goede voeding

• Sociale interactie

• Leer een nieuwe taal

• Sporten (matig intensief)

• Geloof in jezelf (self-fulfilling prophesy)

• Brain games (puzzelen)

• Handige geheugensteuntjes

Hoe houd je je brein fit?
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[foto: Albert Einstein: 
“once you stop learning, you start dying”]

Volksuniversiteit Den Haag
Van Alkemadelaan 1
2597 AA Den Haag
070-3280341
www.volksuniversiteitdenhaag.nl
info@volksuniversiteitdenhaag.nl
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