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DINSDAG 4 MAART 

Deze ochtend werden we ontvangen in het Bryn House Learning Center in Swansea. Daar was een 
groot gezelschap aanwezig die allemaal betrokken zijn bij volwasseneneducatie in Swansea en 
sommigen ook bij het Adult Learning Festival dat jaarlijks wordt gehouden. Het Learning Festival is 
erop gericht life long learning te stimuleren bij (jong) volwassenen. Life long learning wordt heel breed 
opgevat. Het kan gaan om basisvaardigheden, beroepsvaardigheden maar ook om cursussen die te 
maken hebben met het dagelijks leven en hobby’s. Het motto is dat leren leuk moet zijn en gericht 
moet zijn op een grote diversiteit aan leerders, zowel qua leeftijd, opleidingsniveau als gender. Alle 
aanwezigen verzorgden een korte inleiding over hun werkzaamheden.  

 

Swansea Learning City  http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities  

Judith James van Swansea University gaf een korte toelichting op het concept van Unesco Learning 
Cities. Swansea was een van de eerste steden die zich hiervoor aangemeldde en was bij alle Confitea 
conferenties betrokken. Inmiddels helpen zij anderen op weg om ook Learning City te worden. 

Doel van de Unesco is om steden te motiveren de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties op het gebied van educatie en leren te implementeren. Een stad die Learning City wil zijn kiest 
eigen thema’s, verzamelt de nodige data en beschrijft doelen die voor dat thema voor de eigen stad 
van belang zijn. De thema’s die Swansea koos zijn entrepeneurship, inclusie en innovatie. Deze 
thema’s sluiten aan op de behoefte van het bedrijfsleven en de samenleving. Swansea is een stad 
met een sterke tweedeling tussen hoogopgeleiden en kwetsbare doelgroepen. Het verschil in 
levensverwachting tussen deze twee groepen is maar liefst 10 jaar! Daarom is bijvoorbeeld het thema 
entrepeneurship gekozen om eigen ondernemerschap te stimuleren voor volwassenen die moeilijk 
een baan kunnen vinden. Lokale ondernemers vervullen bij projecten de functie van rolmodel. Bij 
innovatie gaat het vooral over robotisering. Inclusie is erop gericht de ‘gap’ tussen hoog- en 
laagopgeleiden te verminderen en meer mensen mee te laten. De bedoeling is dat alle sectoren van 
het onderwijs, formeel en non-formeel, van basisonderwijs t/m universiteit betrokken zijn.  

Als Learning City moet je een event organiseren om te vieren dat je een ‘Learning City’ bent. Dit event 
kan allerlei vormen hebben. In Swansea koos men voor een Learning Festival dat dit jaar in april werd 
gehouden. Streven is om het Festival volgend jaar samen te laten vallen met de landelijke Adult 
Learners’ Week.  

Swansea Learning Festival  https://www.swansea.gov.uk/swansealearningfestival 

Kay Piper vertelt dat voor het Festival dezelfde thema’s zijn gekozen als voor de Learning City. 
Symbool van het Festival is “the Key”, een grote kleurige sleutel die in alle communicatie-uitingen naar 
voren komt. The Key staat voor ‘unlocking opportunities” op het gebied van leren en ontwikkelen.  

Het Festival telde dit jaar 9000 (!) deelnemers en 300 activiteiten. Het kan dan gaan om korte 
trainingen, bijvoorbeeld gericht op gezondheid en welbevinden, maar ook op techniek en digital skills, 
educatie activiteiten voor daklozen etc. Tijdens de Festival Week kunnen mensen overal voorlichting 
krijgen en zijn er overal leuke activiteiten in het kader van mensen motiveren om te leren. De 
organisatoren gaan er vanuit dat volwassenen pas gaan leren als het een functie voor hen heeft of 
omdat ze het leuk vinden. Zo zijn er ook dansfestiviteiten en allerlei workshops op straat. Bijvoorbeeld 
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een workshop juwelen maken, waarin ook aandacht besteed werd aan ondernemersvaardigheden 
zoals marketing en communicatie. Een grote werkgever die mensen opleidt voor het rijbewijs gaf een 
workshop over employability. 39 basisscholen organiseerden een ‘entrepeneurial festival’, gericht op 
het maken en verkopen van eigengemaakte producten. Het Festival, waarbij FUN een belangrijk 
ingrediënt is richt zich dus niet uitsluitend op volwassenen maar richt zich, net als het Learning Cities 
concept, op alle sectoren van het onderwijs, formeel en non-formeel leren. Het idee is: alles kan, wat 
je maar wil leren. Onderliggende doelen van het Festival zijn onderwijs en bedrijfsleven dichter bij 
elkaar te brengen en mensen meer te leren over de historie van hun eigen stad om zo betrokkenheid 
bij de community te stimuleren.  

Er zijn meer dan 130 partners bij het Festival betrokken, De feitelijke organisatie is in handen van een 
stuurgroep bestaande uit 12 personen met ondersteuning vanuit het Learning and Work Institute. Het 
Festival heeft een eigen portal waarop alle organisaties zichzelf presenteren, alle activiteiten van het 
Learning Festival staan erop vermeld. Bovendien worden ook alle vervolgmogelijkheden voor 
cursussen op deze portal aangegeven. Belangrijk is dat alle activiteiten van het Learning Festival 
gratis toegankelijk zijn.   

Wat betreft de toekomst is het streven de deelnemende organisaties nog meer eigen 
verantwoordelijkheid te geven en minder afhankelijk te zijn van het Learning and Work Institute. 
Verder willen ze meer activiteiten in de avonden en het weekend organiseren, meer verbinding tussen 
de entertainment-achtige activiteiten en de informatiekramen, waar je hulp en guidance kunt krijgen. 
De stuurgroep concludeerde dat zij meteen direct na de Adult Learners Week het hele proces voor het 
komende jaar weer moeten opstarten. Nu was de voorbereidingstijd van een half jaar eigenlijk te kort. 

Adult Community Learning 

Adult Community Learning in Swansea is te vergelijken met de voormalige basiseducatie in Nederland 
en de huidige educatie basisvaardigheden, zowel formeel als non-formeel, aldus Jason Williams. Het 
omvat ‘essential skills’ (basisvaardigheden), family learning en literacy (alfabetisering). De 
programma’s richten zich vooral op het persoonlijk welbevinden, het werken aan zelfvertrouwen, 
participatie in de samenleving en gezondheidsvaardigheden. Oorspronkelijk was Community Learning 
vooral gericht op het meedoen van vrouwen in de samenleving en was dit deels vergelijkbaar met de 
volksuniversiteit, waar zowel talen, kunst als handvaardigheid tot het aanbod behoorde. Het doel van 
Community Learning is het aansluiten bij de leerbehoeften van de volwassenen zelf. Het is niet primair 
gericht op een kwalificatie of certificaat.  

Essential skills in Swansea  

Onder essential skills worden de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden verstaan, 
net als bij ons.  De basisvaardigheden worden vooral ‘embedded’ aangeboden in andere cursussen of 
opleidingen. Kijkend naar de deelnemers is er een bijna gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen 
en zitten er relatief veel mensen met een fysieke of mentale beperking in de cursussen. Vaak gaat het 
daarbij om beperkingen die in de kindertijd niet zijn geïdentificeerd. 

Voor basisvaardigheden moet een docent over een aparte didactiek beschikken en de cursussen 
worden bij voorkeur niet in een schoolse omgeving gegeven, maar dicht bij de deelnemers. Ook wordt 
veel aandacht besteed aan het trainen van docenten van andere programma’s zodat zij herkennen 
wanneer deelnemers niet over voldoende basisvaardigheden beschikken, dit kunnen bespreken en 
kunnen doorverwijzen naar relevant cursusaanbod. Ook organiseren ze in dit kader ‘inclusion classes’ 
voor andere organisaties die veel te maken hebben met kwetsbare volwassenen. 

Werving gebeurt op allerlei manieren, soms via toeleiders. Momenteel is er veel aandacht vanuit 
gezondheidsinstellingen. De zorg gaat er steeds meer vanuit dat mensen allerlei digitale en 
technologische middelen kunnen hanteren om zelf hun gezondheid te bewaken. Ook is er werving via 
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, daklozenopvang en opvang van slachtoffers van 
seksueel misbruik. Het inschrijven gebeurt veelal online Daarna gebruikt men de Welch Essential 
Skills Toolkit voor de intake en het achterhalen van de leerwens. Op basis hiervan wordt een 
Individueel leerplan opgesteld en kan gebruik gemaakt worden van een tool voor Digital Learning 
Guidance.  

De cursussen die mensen volgen worden meestal ingeschaald in het Welsh Qualification Framework, 
dat gerelateerd is aan het European Qualification Framework EQF waarin elk EU land zijn onderwijs 
moet inkaderen. Ze leiden vaak ook op tot een accreditatie op niveau 1 of 2 van dit raamwerk.  
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Family learning en essential skills (https://www.swansea.gov.uk/familylearningandessentialskills) 

Family learning is een belangrijke manier om leerders te bereiken en motiveren, want bijna iedereen is 
gemotiveerd om zijn kind te helpen en te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Achtergrondgedachte is 
dat betere ouders, betere opvoeders kunnen zijn naarmate zij de essential skills beter beheersen. 
Deze essential skills zijn embedded in de family learning cursussen, bijvoorbeeld gekoppeld aan leren 
luisteren naar je kind of spreekvaardigheid bij je kind stimuleren. En ook hoe je als ouder betrokken 
kunt zijn bij de school van je kind, op de hoogte zijn van het onderwijssysteem om met je kind een 
goede keuze voor vervolgopleiding te kunnen maken, etc. De cursussen vinden 1x per week plaats. 
Veel jonge ouders nemen aan het programma deel, met name alleenstaande moeders. De cursus 
leidt tot een ‘essential skills qualification’. Via family learning kunnen ouders ook zichzelf ontwikkelen 
en van daaruit gestimuleerd kunnen worden om verder deel te nemen aan educatie. Aan het eind van 
elke cursus wordt hierover informatie gegeven. Momenteel draait het family learning programma in 20 
scholen. Vroeger deden alle basisscholen hieraan mee, maar dat is door een bezuiniging op de 
middelen niet meer mogelijk. Behalve de cursussen aan de ouders zelf worden ook de docenten in het 
basisonderwijs getraind hoe ze vanuit hun rol de samenwerking met en de betrokkenheid van ouders 
kunnen stimuleren. 

Swansea Working 

Swansea Working is aanbod gericht op iedereen die zich wil voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het 
kan gaan om scholing, sollicitatietraining, het opstellen van een CV etc. Swansea Working is een 
online en offline contactpunt dat bereikbaar is via email, Facebook, Twitter en Instagram. De 
methodiek noemen ze de Triage: intake, individueel leerplan en begeleiding. Die begeleiding kan ook 
voor iemand die al werk heeft maar toch nog ondersteuning nodig heeft. Swansea Working biedt ook 
ondersteuning aan mensen die werk zoeken maar nog kampen met gezondheidsklachten, zoals 
lichamelijke en geestelijke beperkingen, verslavingsproblematiek. Tevens worden trajecten 
aangeboden aan ‘repeated offenders’ die binnenkort uit de gevangenis vrijkomen. 

Het systeem functioneert sinds april 2018 en heeft 1673 deelnemers, 387 daarvan zijn inmiddels aan 
werk geholpen en 722 zijn toegeleid naar een geaccrediteerde cursus. Het geld komt van de Welsh 
Government en het Europees Sociaal Fonds, aangevuld met middelen van de lokale autoriteiten. 

Swansea Communities for Work 

Communities for Work startte in 2016 met ESF-subsidie. Dit project maakt gebruik van dezelfde opzet 
en methodiek als Swansea Working maar richt zich op een andere doelgroep. Communities for Work 
is alleen actief in gemeenschappen waar de mensen meer achtergesteld zijn (via postcode). Het 
project richt zich op alle sectoren van de arbeidsmarkt. In het scholingsaanbod zitten zowel 
beroepsvaardigheden als ‘essential skills’.  

Daarnaast is er ook een niet postcode gestuurd project, namelijk het +-Programma voor specifieke 
doelgroepen, waaronder jongeren ‘at risk’, jonge asielzoekers en jonge eenoudergezinnen. Er is een 
groep van 16 – 25 jaar en een van 25 jaar en ouder. De deelnemers hebben een meervoudige 
problematiek, breder dan alleen werkloosheid. Hun afstand tot de arbeidsmarkt is vaak minder groot 
dan het onderdeel via de postcode aanpak, maar deze deelnemers hebben dus wel meer problemen. 

In beide programma’s is de begeleiding intensief, de programma’s draaien niet in een schoolse 
omgeving maar in ‘hubs’ in wijken. Tussen de verschillende employability programma’s bestaat een 
goede samenwerking en er is weinig tot geen onderlinge concurrentie. Plaatsing van deelnemers lukt 
vaak door goede (informele) contacten met werkgevers. Zij weten dat via deze projecten bijdragen 
aan eventuele toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt.  

Better Jobs, Better Futures  https://www.betterjobsbetterfutures.wales  

Dit programma is onderdeel van Gower College, een school voor vocational education en training, 
enigszins vergelijkbaar met een ROC in Nederland. Het programma startte 18 maanden geleden en 
richt zich op korte termijn werklozen met beperkte afstand tot de arbeidsmarkt, op mensen die in een 
andere sector betere perspectieven zien (intersectorale mobiliteit) en op werkenden die in hun huidige 
baan onder-gekwalificieerd werk doen en begeleid willen worden naar andere banen waar ze hun 
talenten beter kunnen benutten en een betere toekomst voor zichzelf kunnen creëren. Gower College 
richtte zich tot voor kort vooral op jongeren die verder gaan leren in het hoger onderwijs en had tot nu 
toe weinig focus op bovengenoemde groepen. Better Jobs, Better Futures gaat uit van een duale 
benadering: ze richten zich zowel op het individu dat toegeleid wil worden naar (beter) werk en ze 
richten zich ook op bedrijven. Ze helpen de bedrijven met het identificeren van werknemers die voor 
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een upskilling programma in aanmerking komen en zo breder inzetbaar worden, zowel voor het bedrijf 
zelf als voor de arbeidsmarkt in brede zin. 

Daarnaast hebben ze nog enkele specifieke projecten: ondersteuning van mensen die een eigen 
bedrijf willen opzetten en een programma voor vluchtelingen en immigranten waarin ESOL (Engels als 
tweede taal) en employability wordt gecombineerd. Better Jobs, Better Futures  richt zich hier met 
name op immigranten en vluchtelingen die underemployed zijn, hetgeen veel voorkomt onder 
hoogopgeleide vluchtelingen. Better Jobs, better futures biedt een-op-een loopbaanbegeleiding. Voor 
elke deelnemer wordt een individueel leer- en begeleidingsplan opgezet. Daarnaast blijven ze 
desgewenst in contact met de klant ook als deze weer werk heeft gevonden.  

Onze indruk was dat er, in tegenstelling tot in Nederland, (nog) niet echt een druk vanuit de 
subsidiegever is op de uitstroom van kandidaten, targets, etc. Het project is pas anderhalf jaar 
geleden gestart en we merkten dat ze nog zoekende zijn naar welke mogelijkheden en doelgroepen 
ze willen oppakken. Zo denken ze ook over een aanbod voor ex-gedetineerden en herintredende 
vrouwen.  

WOENSDAG 5 JUNI 
Welch Water  https://www.youtube.com/watch?v=n5SnsgfSNOM  

Welch Water is de organisatie in Wales die het drinkwater levert en afvalwater reinigt. Er werken circa  
3000 mensen op diverse locaties in Wales. Welsh Water zet zich in samen met de vakbond TUC (‘the 
Union’) voor volwasseneneducatie voor haar werknemers. Uit onderzoek naar het niveau van 
‘Essential Skills’ in alle afdelingen van de organisatie bleek 65% mensen onvoldoende gekwalificeerd 
was. Aanleiding voor dit onderzoek was de invoering van een computersysteem met o.m. Ipads, waar 
lang niet iedereen hier mee kon werken. Sommige werknemers namen zelfs ontslag omdat ze deze 
vernieuwing in het bedrijf niet aankonden.  

Welch Water startte daarom, samen met de vakbond, met het aanbieden van cursussen lezen, 
schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Gezamenlijk organiseren ze jaarlijkse ‘road shows’ om 
werknemers te informeren/motiveren. Bij deze shows is het committment van zowel 
bedrijfsmanagement als vakbond sterkt zichtbaar. TUC zet hier bovendien de zgn. Union Learning 
Reps voor in (naast hun Health & Safety Reps). Een Learning Rep is een vakbondslid/werknemer die 
een speciale training krijgt om collega’s op de werkvloer te benaderen om hun essential skills te 
verbeteren. De Learning Rep weet hoe hij/zij collega’s kan spotten die daar baat bij hebben, weet hoe 
deze collega’s het beste gemotiveerd kunnen worden en hoe praktische en psychische barrières om 
te leren overwonnen kunnen worden. Tenslotte begeleidt de Learning Rep zo nodig de collega’s nog 
een tijdje nadat ze met een training zijn begonnen. 

 

Werknemers die geïnteresseerd zijn krijgen eerst een assessment die informeel van karakter is en 
waarbij de persoon desgewenst ook hulp kan krijgen. Na dit assessment wordt een maatwerk traject 
aangeboden om van niveau 1 door te groeien naar niveau 3. De werknemer krijgt een eigen tutor die 
alle vakken geeft. De opleidingen vinden onder werktijd plaats en worden gefinancierd door de 
vakbond. De deelnemers blijven gemotiveerd om te leren omdat tevens gewerkt wordt aan vergroting 
van het gebrek aan zelfvertrouwen en wegwerken van de faalangst die vaak aanwezig is. Er wordt 
vooral veel een-op-een gewerkt, op maat, op of dichtbij de werkplek, zodat optimaal aangesloten 
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wordt bij de belevingswereld van de werknemer.  Er is aandacht voor kinderopvang, of tijd voor zorg 
voor familieleden. Deelname aan trainingen is op deze manier zo laagdrempelig mogelijk.   

De essential skills trainingen leveren veel op: gemotiveerde werknemers die breder inzetbaar zijn, 
groter zelfvertrouwen hebben, beter functioneren en minder ziek zijn. De deelnemers vinden dat ze 
betekenisvol/beter bezig zijn voor zichzelf en hun families. Dit heeft natuurlijk ook een positief effect 
op het bedrijf en op de gemeenschap in het algemeen. 

 
Een succesaspect is ook dat ze werken met één op één leren als dit gewenst is. Niet elke learner kan 
meteen in een groep leren of schaamt zich nog voor zijn situatie. Dan is één op één-leren een goede 
manier om aan te passen aan het niveau van de learner. Tijdens ons bezoek waren er learners die 
hun verhaald deelde. Een learner vertelde dat hij met de komst van de IT echt er tegen aanliep dat hij 
hier niet mee kon opschieten en echt dus vaardigheden mistte. Hij heeft gebruik gemaakt van één op 
één-leren en kreeg meer zelfvertrouwen. Dit had niet alleen effect op het werk maar ook in zijn 
privésituatie. Eerder kon hij zijn dochter niet helpen met het maken van haar huiswerk en nu wel. Iets 
waar hij heel trots op was en hem raakte. Het raakt je hele leven aan als je hier aan gaat werken. Hij 
zei ook: ‘the essential skills program was the best thing that ever happened to me’. Een geweldige 
uitspraak van een learner en de impact van het leren. Naast één op één leren zijn ook groepen met 
maximaal met 6 personen. 

De rol van de vakbond is groot: promotie, inzet van de Learning Reps en financiering van de 
trainingen (met subsidie van de overheid van Wales). Educatie is een belangrijk speerpunt bij de 
onderhandelingen tussen werkgevers en vakbond. Leden en niet leden komen in aanmerking voor de 
trainingen. De ervaring is overigens dat veel mensen die een training volgen zich vervolgens ook 
aansluiten bij de bond.  

Gemiddeld besteedt een werknemer onder werktijd 2 uren aan essentials skills. De werkgever ziet 
vervolgens meteen resultaat. Bijvoorbeeld de medewerker van Welch Water die naar een klant gaat 
voor een storing: deze kan nu zelf een foto maken van de storing, de foto uploaden in het systeem en 
de klacht zelf afhandelen. Dit scheelt veel tijd voor een leidinggevende. De 2 studie-uren per week zijn 
dan ook zeer snel ‘terugverdiend’. Het essential skills programma van Welch Water is een groot 
succes. De vakbond kopieert dit nu naar andere bedrijven in Wales zoals Wilkinsons, Panasonic, 
Gwalia, Trivallis, Dee Valley, Swanmsea County Council en Wales & West Utilities. 

Groundwork Wales  https://www.groundwork.org.uk/Sites/wales/pages/Category/programmes-wales  

Groundwork, opgericht in 1980, helpt gemeenschappen in heel Wales om betere buurten te creëren, 
vaardigheden op te bouwen, werkvooruitzichten te bieden en op een groenere manier te leven en te 
werken. Groundwork richt haar activiteiten op kansarme gemeenschappen waar ze het verschil kan 
maken door programma’s en projecten te ontwikkelen die zowel mensen zelf als het milieu ten goede 
komt.  

 

Goundwork doet dit door te bouwen aan vaardigheden en het verbeteren van baanperspectieven, 
door het bevorderen van een gezonde levensstijl, door het motiveren en ontwikkelen van 
zelfvertrouwen, vaardigheden en inzetbaarheid van jongeren, door bewustmaken van het milieu en 
door ondersteuning van lokale gemeenschappen. 
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We bezochten twee projecten, beiden gericht op vergroting van het zelfvertrouwen en verbetering van 
hun gezondheid en welzijn van de deelnemers. Deze projecten bieden jongeren en volwassenen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt praktische werkervaring en bijscholing. In de gemeenschapstuin 
worden bloemen, groenten en fruit gekweekt en werken buurtvrijwilligers samen met jongeren en 
volwassenen die hun arbeidsvaardigheden willen verbeteren. Houtwerkplaats Wood2work 
(Aberbargoed, Caerphilly) maakt allerlei producten, zoals kindermeubels voor een basisschool. 

Katy Stevenson van Groundwork Wales vertelde ook over een project om kinderen meer buiten te 
laten spelen. Uit onderzoek in Wales blijkt namelijk dat kinderen steeds minder buitenspelen en in dit 
project voor het hele gezin leren ouder en kind hoe ze leuk samen buiten kunnen spelen. Daarnaast 
promoot Groundwork ook de Men’s Shed-groepen, waarin mannen bij elkaar komen en via allerlei 
activiteiten werken aan wederzijds respect, kameraadschap en psychische gezondheid. Sterk bij 
Groundwork is dat allerlei doelgroepen kunnen meedoen, jong en oud, met en zonder randje. 

Inspire! Adult Learning Awards 2019   

http://www.learningandwork.wales/our-work/promoting-learning-and-skills/adult-learners-week/inspire-
award-winners-2019/  

Op woensdagavond waren we aanwezig bij de nationale Inspire! Adult Learners Award Ceremony, 
een feestelijke bijeenkomst waar acht volwassen leerders en vier projecten werden gehuldigd. Twaalf 
verschillende awards werden uitgereikt, zoals de ‘Into Work Award’, ‘Life Change & Progression 
Award’, ‘Health & Wellbeing Award’ en de ‘Family Learning Award’.. De bijeenkomst vond plaats in 
een prestigieus historisch havengebouw, inmiddels hotel. De bijeenkomst startte met een diner. 
Daarna volgde de ceremonie. De avond werd gepresenteerd bij Sian Lloyd van BBC TV. Na een 
welkomstwoord van David Hagendyk, directeur van het Learning and Work Institute Wales, werden 
alle winnaars op hun beurt met een 3-minutenfilmpje gepresenteerd en in het zonnetje gezet. 
Afsluitend werd bekend gemaakt wie de overall Adult Learner 2019 is. De minister van Onderwijs 
Kirsty Williams feliciteerde in de afsluitingsspeech iedere winnaar afzonderlijk en sprak zij gloedvol 
over het recht op leven lang leren.  

Tijdens de avond stonden de award winners werkelijk centraal. Hun educatieverhalen werden verteld 
en ze werden geprezen om de voorbeeldrol die zij voor hun omgeving hebben. De avond had het 
karakter van een mooi feest waarbij een leven lang leren gevierd wordt in een stijlvolle omgeving. Het 
was met recht een inspirerende avond! 
De Inspire! Adult Learning Awards is een bekend fenomeen in Wales en wordt al jaren georganiseerd 
door Learning & Working Institute Wales, steeds in een andere stad en met ondersteuning van de 
overheid. In Nederland missen we helaas zo’n sterke betrokkenheidvan de overheid bij het Festival. 
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DONDERDAG 6 JUNI 

Adult Learning in Cardiff  https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Adult-
Learning/Pages/default.aspx  

Donderdagochtend bezochten we een Adult Community Education Centre aan Severn Road.   

Allereerst kregen we informatie over de Cardiff & Vale Community Learning Partnership (CVCLP). In 
dit regionale partnerschap zitten de vier grootste educatieaanbieders: Cardiff & Vale College, Cardiff 
Council, Vale of Glamorgan Council en Adult Learning Wales. Het partnerschap heeft het overzicht 
over alle gesubsidieerde educatie in de regio, ze coördineert de data-verzameling en de rapportages, 
ze monitort de kwaliteit van de geleverde educatie. CVCLP is een sterk gestructureerd partnerschap 
met diverse groepen/lagen (en krijgt ook inspectie van de Welch Government): bovenaan staat de 
strategiegroep, daaronder de operationele groep en de kwaliteits- en datagroep. Daaronder zitten de 
curriculum & progressiegroep, de leren & ontwikkelinggroep en de learner involvement groep. De 
leerders in deze groep krijgen een training om hun taken in deze werkgroep goed te kunnen vervullen. 
(NB: overigens heeft Swansea ook een vergelijkbaar Learning Partnership De aanzet hiertoe komt 
van de Welch Government) 

Hierna volgde informatie over de Cardiff Council Adult Learning Service. Deze biedt een reeks 
flexibele leermogelijkheden die zijn ontworpen om mensen te helpen terug te gaan naar educatie en 
vooruitgang te boeken op het gebied van leren, training of werk. Deze door de Welch Government 
gefinancierde cursussen worden gratis aangeboden aan personen vanaf 16 jaar. Ze omvatten een 
reeks IT-cursussen en cursussen die helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden voor mensen die 
op zoek zijn naar werk in de kinderopvang, horeca of de detailhandel. Aan de cursussen nemen deel: 
mensen die momenteel geen onderwijs, opleiding of werkervaring hebben en in aanmerking komen 
voor overheidsuitkeringen of -steun (met uitzondering van ouderdomspensioen) en 50-plussers die 
geen voltijds baan hebben. Veel deelnemers komen via Jobcentre Plus. Cardiff Council Adult Learning 
Service is sterk in het netwerken met bedrijven. Dit resulteert bijvoorbeeld in de garantie dat alle 
cursisten na het afronden van hun Learning for Work training een sollicitatiegesprek krijgen bij het 
lokale Premier Inn Hotel. Als ze daar geen baan krijgen, gaan ze terug naar Jobcentre Plus en stopt 
de begeleiding vanuit Adult Learning Service. 
Daarnaast geeft de organisatie ook cursussen waarbij geen harde eis naar uitstroom naar werk is. In 
de meeste gevallen moeten de cursisten daar wel voor betalen.  

 

Learning and Work Institute Wales  http://www.learningandwork.wales  

Het studiebezoek werd afgesloten met een bijeenkomst op het kantoor van het Learning and Work 
Institute Wales. Allereerst praatten we met directeur David Hagendyk en project officer Calvin Lees na 
over de Inspire! bijeenkomst, die de opmaat vormt voor de Adult Learners Week die 10 dagen later 
ging starten. Nisha Patel, verantwoordelijk voor de campagnes, marketing en communicatie, liet ons 
de nieuwe website zien waar lokale partners al meer dan 100 festivalactiviteiten hadden geplaatst.  
Een groot deel van de subsidie voor dit werk komt van de Welch Government. Dit bedrag is nu nog 
1/5 ten opzichte van 9 jaar geleden. In onze ogen betreft het nog steeds een hoop geld, maar voor 
hen is het veel minder dan ze gewend zijn. Ze gaan creatief met deze bezuiniging om en besteden 
veel aandacht aan PR en reclame.  
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Beschouwingen 
Herbert de Witte:  

• Bij de uitreiking van de Inspire! Awards werd de inspanning van een jaar lang werken gevierd 
met ministers, bestuurders, werkgevers werknemers en kandidaten. Tijdens deze avond 
stonden de kandidaten/winnaars centraal, dat vond ik zeer bijzonder. De bijeenkomst was 
zeer professioneel.  

• Het is goed om minder te denken in indicatie, uitkeringssituaties en/of financiële processen of 
procedures bij kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt maar meer vanuit de vraag 
wat de kandidaat nodig heeft om weer een zinvolle invulling van zijn leven te krijgen. In Wales 
voelde ik de verbinding met de deelnemers en de gemeenschap en daarnaast het belang van 
goed onderwijs met korte lijntjes en platte organisaties.  

• Het concept van Family Learning: de kracht die uitgaat van het gezamenlijk leren van 
basisvaardigheden zoals taalontwikkeling, rekening en computervaardigheden. Learning 
dusdanig laagdrempelig maken dat je samen met je kinderen trainingen gaat volgen. Ik heb 
ideeën om dit concept in Nederland uitvoerbaar te maken en hierdoor meer leerwinst te 
verkrijgen en meer inzicht in maatschappelijke omgeving waarin mensen zich bevinden. 

• Ik was onder de indruk van de bevlogenheid van de partners in Cardiff, Swansea en Welch 
Water als zij spraken over leven lang leren. Zij spraken met veel respect over de projecten, 
met en over de kandidaten en met liefde voor hun werk en de effecten in de gemeenschap. 
Daarbij stond niet voorop wat het project op aan financieel gewin oplevert, maar wat het voor 
de kandidaat en zijn gezin (gemeenschap) betekent en wat het effect op het werk is (betere 
werknemer, meer skills, minder ziek, breder inzetbaar en voorbeeld voor anderen). 

Ik vond het zeer inspirerend om deel te nemen aan deze reis en bij andere mensen in de ‘keuken’ te 
kunnen kijken. Ik raakte geïnspireerd om ideeën mee te nemen. Het is goed om jezelf vertraagde tijd 
te gunnen om in te focussen met collega’s en hier goed over na te denken, ideeën te vormen en die te 
bespreken met de reisgenoten De presentaties en gesprekken met de partners en deelnemers in 
Wales leverden gespreksstof en nieuwe inzichten voor ons als delegatie op andere momenten. Heel 
waardevol en krachtig. Tijdens de werkbezoeken kreeg ik bewondering voor het enthousiasme 
waarmee alle betrokkenen zich heel praktisch inzetten om hun inwoners, gemeenschap, werknemers 
om te scholen en hen duurzaam inzetbaar te krijgen voor de arbeidsmarkt. Deze nieuwe ervaringen 
en wijsheden neem ik mee in mijn denken in Nederland. 

Annemarie Venhuizen 

• Wat betreft het Learning Festival: ik vond het erg mooi dat het Swansea Learning Festival zo’n 
sterk herkenningssymbool heeft voor al haar activiteiten: een sleutel die op alle foto’s als een 
soort mascotte terugkwam. Dit is heel goed voor de herkenbaarheid naar het publiek. Deze 
sleutel is ‘the key to unlock opportunities’, een superleuk symbool voor het leren! Dit sprak mij 
aan om zelf ook na te denken over een symbool in Nederland dat je kunt gebruiken om bij 
onze partners en instanties snelle herkenbaarheid rond het Festival te creëren.  
Indrukwekkend dat het Swansea Festival maar liefst 300 activiteiten met in totaal 9000 
deelnemers had. Ik merkte wel dat ze heel breed denken met activiteiten: van dansen tot 
gekwalificeerd onderwijs. Alles komt aan bod en juist ook de ‘niet gekwalificeerde’ cursussen 
en workshops kregen hier de ruimte. Dit Festival is het resultaat van een jarenlange 
samenwerking met organisaties en bedrijven. Dit alles zonder officieel commitment. 

• De uitleg van de Learning City vond ik ook inspirerend. Het lijkt me goed om hiermee aan de 
slag te gaan en te kijken of de gemeente Eindhoven (Brainport!) ervoor open staat een 
Learning City te worden. Hiervoor moet ik nog wel veder onderzoeken wat precies de 
voorwaarden zijn om een Learning City te worden.  
Het was goed om te zien dat er een sterke link was tussen Learning City en Festival.  

• Bij Better Jobs, Better Futures sprak mij aan dat zij één op één loopbaanbegeleiding bieden 
en dat zij ook kiezen voor mensen die op banen zitten waar hun talenten niet tot uiting komen 
en waar meer uit te halen valt (de zgn. underemployed workers). Ze kijken dan samen naar 
loopbaanmogelijkheden en maken een individueel leerplan. Bovendien blijven ze, als daar 
behoefte aan is, ook in contact met de klant nadat deze ander werk heeft gevonden. Ik vond 
het een mooie organisatie en ik ervaarde niet echt een druk vanuit de subsidiegever op de 
uitstroom van kandidaten. Dat ervaar ik bij ons werk veel meer: wij moeten onze targets halen 
en mensen plaatsen bij werkgevers. Dit is in Wales natuurlijk ook het doel, maar het voelde 
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niet dat er van boven af druk op gelegd werd. Overigens maakt Better Jobs, Better Futures, 
net als veel andere projecten die we deze dagen leren kennen, veel gebruik van ESF geld. Als 
de Brexit inderdaad doorgaat is het de vraag hoe deze projecten kunnen voortbestaan.  

• Wat mij vooral van de eerste studiedag bijblijft is dat ze in Wales het leven lang leren echt 
vieren: vieren is het breedste zin van het woord. Bij het Festival gaat het ook om het leren in 
een workshop dansen, zingen, sporten etc. Dit herken ik minder in het werkveld waarin ik mij 
begeef. Daar zijn we bijna altijd bezig met gekwalificeerde cursussen en opleidingen.  

• Bij Welch Water zag ik het effect van één op één begeleiding. Leerders die bij het gesprek 
aanwezig waren zeiden dat het effect van leren op hun werk én op hun privé leven heel groot 
was. Een van hen noemde het Essential Skills Programme zelfs ‘het beste wat mij tot nu toe is 
overkomen’. Ik werd hier erg door geraakt, want je merkt dat de basis bij medewerkers in de 
organisatie zo van belang is. Ik begeleid ook mensen naar werk en heb zo nu en dan een 
gesprek één op één. Door deze ochtend zag ik dat dit dus echt meerwaarde heeft, vooral als 
dit de werkgever dit ondersteunt. Ik wil zelf ook meer tijd besteden aan een intensievere 
begeleiding van de huidige leerlingen in ons project. Een ander opvallend punt bij Welch 
Water: de educatie die geboden wordt is contextueel, er is  een sterke verbinding met het 
bedrijf. In Nederland werkt dit anders: je krijgt via het Taalakkoord subsidie en dan huur je een 
provider in. De verbinding met het specifieke bedrijf is meestal niet of nauwelijks aanwezig. 

• Bij Groundwork sprak mij aan dat ze met hun projecten echt een verschil willen maken om de 
kwaliteit van leven van de deelnemers en hun omgeving te verbeteren. Ik zie het niet zozeer 
als echte werkprojecten, maar meer als een stap daaraan voorafgaand, om klaargemaakt te 
worden om weer te kunnen gaan werken (werken aan ritme, contact met collega’s etc.).  
De projecten spelen zich af in een gebied dat historisch gezien veel armoede kent en de 
programma’s zijn voor de inwoners een stimulering zich meer te ontwikkelen. 
Ook deze organisatie wordt grotendeels gesubsidieerd door ESF geld en zal ook voor hen 
grote impact hebben als ze uit de EU zouden gaan.. 

• Bij het Learning & Work Institute vond ik het leerzaam om te horen hoe het Learning Festival 
financieel is opgebouwd en hoe ze goed nadenken over de PR & Marketing van de 
georganiseerde activiteiten. Dit is natuurlijk een basis als je deelnemers voor een activiteit wilt 
ontvangen. Ik merk dat we in Nederland vaak vooral inhoudelijk met een activiteit bezig zijn en 
ons vaak te weinig met PR bezighouden. Hierdoor behalen we niet altijd de beoogde 
resultaten en opkomst. Een les om in Nederland weer eens goed te kijken hoe wij de PR 
&Marketing nog beter op de kaart kunnen zetten..  
 

Outcome 
General remarks 

After the study visit, Herbert described the three days with the following words we all agreed with:  ‘It 
was very inspiring to join this study visit and take a look the Welch lifelong learning kitchen. It inspired 
me and it gave me new ideas. It is good to allow yourself ‘delayed time’ with passionate colleagues to 
review our work from a different angle. The presentations of the host organisations and the discussion 
within our delegation provided us with new discussion material and insights. This made the visit very 
valuable and powerful. I was impressed by the enthusiasm and the efforts of our Welch colleagues: 
they work very hard to train the inhabitants, the community and the employees to improve their 
participation in society and if possible their sustainable employability in the labour market. I can 
incorporate this new knowledge and experience very well in my thoughts and practice in the 
Netherlands. 

And Annemarie added: ‘I especially value the way they celebrate lifelong learning in Wales. It is about 
learning in the broadest sense of the word. In the Netherlands we focus mainly on qualified courses 
and training, while the Welch Festival shows that there are also many other ways to learn: by dancing, 
singing, playing, practicing sports, etc.,  

Welch Adult Learning Festival 

Both Festival and Award Winner Ceremony are prestigious aspects of the Welch educational year. 
Useful points to consider for our Dutch Festival: 

- The Festivals’ strong focus on Fun and celebrating lifelong learning to reach new learners 
- The strong link with employers who cooperate in the Festival 
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- Many activities (for adults and children) were related to entrepreneurship  
- A clear Festival logo with a message for broad recognition (the Key to unlock opportunities) 
- Investing in promotion and publicity 
- A Festival website that also includes information about further study possibilities/courses 
- A broad steering group with 12 persons/organisations (Swansea) 

 

 
 

About the Inspire! Award Winner Ceremony 

- A prestigious professionally organised festive party with gala dinner with a well-known 
presenter and well-committed minister of education 

- Award winners ceremony with the winners/learners in the centre 
- Some award winners were also chosen with a view to a future role as learning ambassador 
- Promotion material: 3 minute video of every award winner and brochure with all winners 

 
Sustainable regional and partnerships 
Approx. 6 years ago, the Welch Government took the initiative to the creation of regional learning 
partnerships such as the Swansea Learning partnership and the Cardiff & Vale Community Learning 
Partnership. In both partnerships the main (publicly funded) providers are cooperating. Together they 
plan to offer a comprehensive range of courses. Their aim is to provide appropriate advice, guidance 
and support to adult students. The partnerships aim to increase participation in education, learning 
and training, they want to improve achievement and attainment and enhance employability, and they 
want to contribute to the economic, social, health and well-being, digital inclusion, environmental and 
community development of their region. As they have an overview of the educational situation they 
can detect what is missing and how a good total supply can be realised. The partnerships are 
accountable to the Welch Government. It was not clear to us whether the organizations within the 
partnerships are competing with each other and if so, how they deal with this situation.  

The learning partnerships have a formal structure with different committees. Their responsibility is 
clearly described. We liked the Learner Charter in Swansea and the Learner Involvement Group in 
Cardiff & Vale. Learners are trained to play a meaningful role in this group.  

Further outcomes 

- Learning City seems to be a very interesting concept for the Netherlands. We really would like 
to further develop this idea for our country. It would fit quite well in with our governance 
structure where the municipality has a considerable responsibility for education. Learning 
Cities are free to design their own way to be a Learning City and can choose their own 
priorities. The link with learning campaigns is an interesting one. Learning Cities give a boost 
to local cooperation and networks with other providers and stakeholders, including the 
business sector. 
 

- Welch Water gave us an excellent example of learning on the workplace. The commitment of 
the company and the union is striking. We consider the use of learning reps as a great asset. 
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Moreover, the chosen methodology is very effective: remove possible learning barriers, a 
permanent trainer, one-to-one working, contextual learning, etc. There is a real win-win 
situation for employees, employers and union. We would like to bring this concept to the 
attention of a number of Dutch companies and trade unions, possibly through a working visit 
of some Welch key persons.  

 
- The concept of Family Learning: the power that comes from the joint effort (parents and 

children) to learn basic or essential skills. Family learning can make learning more accessible: 
parents start their training together with children. This can lead to more participation and better 
learning results. Family Learning can also give you better insight into the social environment of 
the (potential) learners. At least one person of the delegation wants to look at the possibility to 
apply this concept in the Netherlands 

 
- At Groundwork we saw how projects aimed at access to the labour market can also be joint 

neighbourhood projects. Unemployed young people work together with local volunteers and 
neighbours on a beautiful community garden and they make useful wooden products. This 
provides pleasure, social inclusion and community spirit. 

 
- At Better Jobs, Better Futures we were (amongst other things) pleasantly surprised by the 

attention to underemployed workers. This is regularly the case with highly skilled migrants and 
also with indigenous people, having negative consequences for the individual, the company 
and society in general. Because if you work and perform below your level, you make 
insufficient use of available talents. Do we have projects targeting underemployed persons in 
The Netherlands? 

 
- As with the previous study trips to Slovenia and Ireland, we experienced in Wales the great 

value of a national adult education organization. In the Netherlands we really do lack an 
organisation like the Learning and Work Institute, an ‘independent policy, research and 
development organisation dedicated to lifelong learning, full employment and inclusion’.  
 

Finally, this study visit took place in a period with total uncertainty about the consequences of Brexit 
for the Welch society and for education in particular. We wish our passionate Welch colleagues all 
necessary wisdom and creativity to handle this situation.  
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