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Inleiding 
 

In juni 2019 zijn Miryam de Hoo en Riet Thijssen, beiden consultants van het Nationaal Agentschap 

(NA) Erasmus+ Onderwijs & Training Nederland, afgereisd naar Tallinn voor een job shadowing bij 

het NA Erasmus+ van Estland. Met de opgedane ervaring willen zij projectaanvragers beter 

voorlichten over de waarde, de voorbereiding en mogelijke knelpunten van job shadowing. 

 

Miryam en Riet werken binnen het NA voor de volwasseneneducatiesector. Zij gingen in gesprek 

met de programmamanager van het Adult Education Department, twee collega-consultants en 

diverse projectleiders van mobiliteitsprojecten (KA1) en strategische partnershappen (KA2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder voor het uitgebreide verslag van jobshadowing en de gevoerde gesprekken. Wij hopen 

je hiermee te inspireren tot een jobshadowing. 
  

KA 1: Mobiliteit 
Scholen en organisaties die werken met volwassenen, die een bepaalde vorm van ondersteuning nodig 
hebben, kunnen bij Erasmus+ subsidie aanvragen voor een zogenaamd KA1-project. Zo’n project begint 
met een leervraag, bijvoorbeeld: hoe kunnen we migranten zo snel en duurzaam mogelijk naar de 
arbeidsmarkt toeleiden? Omdat deze vraag momenteel in heel Europa leeft, loont het de moeite om in een 
aantal landen, die bekend staan om hun expertise op dit gebied, te bezoeken. Begeleiders, ook 
vrijwilligers, krijgen via Erasmus+ de gelegenheid een training te volgen in het buitenland of een job 
shadowing te organiseren.  
 

KA 2: Strategische partnerschappen 
Organisaties kunnen ook een KA2-project aanvragen. In zo’n project werk je samen, met een aantal 
zorgvuldig geselecteerde organisaties uit andere landen, aan een project of vraagstuk (bijvoorbeeld de 
inzet van vrijwilligers). Om voor subsidie in aanmerking te komen moet je aantonen dat het project 
binnen de doelstellingen van Erasmus+ valt. Je eigen doelen moeten ook een relatie hebben met de 
Europese doelen voor de specifieke doelgroep. 
 
Meer informatie vind je op www.Erasmusplus.nl.  

Job shadowing is een belangrijke activiteit in de projecten van Erasmus+: je gaat in een ander 
Europees land kijken bij een organisatie die vergelijkbaar is met de jouwe, je laat je inspireren, krijgt 
antwoorden op vragen, wisselt ervaringen uit en maakt afspraken voor een eventueel (vervolg)project.  

http://www.erasmusplus.nl/
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1 Ministerie van Educatie en Onderzoek: 

volwasseneneducatie in Estland 

Gesprek met Kairi Solmann (programmamanager afdeling Volwasseneneducatie van het 

ministerie van Educatie en Onderzoek) 

1.1 Formeel onderwijsaanbod 

Het aantal volwassen deelnemers is tussen 2010 en 2019 bijna verdubbeld: van 10,5% tot 19,5% 

in 2018. De populatie van de volwasseneneducatie omvat alle lerende volwassenen. Dit verklaart 

de snelle groei. Naast de reguliere curricula van het onderwijs voor kinderen en jongeren bestaan 

er parallelle curricula voor volwassenen tussen de 25 en 64 jaar, inclusief certificering en 

diplomering. Laaggeletterdheid is geen probleem. Behalve Russen (ongeveer 30% van de totale 

bevolking) zijn er bijna geen minderheden in Estland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1 

 

Pre-primary education is vanaf een jaar tot gemiddeld zeven jaar. Daarna volgt Basic education tot 

vijftien jaar. Hierna kun je kiezen voor drie jaar Secundary education of Vocational education. 

 

In de praktijk levert dit het volgende plaatje op: 

 
Studiekansen voor volwassenen 

 

Adult secundary school 
(vergelijkbaar met VAVO) 

Vocational education institutions Higher education institutions 
(universities 6+1;  
other HEIs 8+5) 

 

(vanaf 17 jaar) 
aantal leerders: 5.200 

(vanaf 25 jaar) 
aantal leerders: 9.200 

(vanaf 30 jaar) 
aantal leerders: 1300 

Tabel 1 
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1.1.1 Doelgroep volwasseneneducatie 

Een volwassene zonder diploma van de Secundary school kan vanaf 22 jaar instromen in het 

beroepsonderwijs. Hiervoor is geen taalniveau vereist. De doelgroep van de volwasseneneducatie 

in Nederland is een klein deel van de leerders die geen Secundary school hebben gevolgd. Estland 

streeft ernaar al deze mensen een diploma te laten behalen.  

Kairi vertelt omdat de meer ontwikkelde volwassenen hun weg naar het onderwijs wel kunnen 

vinden, nu de focus ligt op de doelgroepen die minder gemakkelijk toegang vinden, zoals 

volwassenen met een lage opleiding zonder kwalificatie, zonder voldoende digitale en/of 

professionele vaardigheden en vroegtijdig schoolverlaters. Ook vrouwen, ouderen en Russisch 

sprekenden worden actief betrokken. 

1.1.2 Doelen volwasseneneducatie 

Ondanks de andere interpretatie van de doelgroep zijn de doelen van life-long learning leidend 

voor de volwasseneneducatie en voor ons wel herkenbaar: iedere volwassene moet toegang 

kunnen hebben tot onderwijs. Het voornaamste doel is participatie. Onderwijs op maat is een 

speerpunt en de laatste jaren ligt de focus steeds meer op digitale vaardigheden.  

1.1.3 Curriculum volwassenenonderwijs 

Het onderwijs voor volwassenen volgt hetzelfde curriculum als dat voor jongeren. Maar er zijn 

verschillen: het wordt voornamelijk online aangeboden. Er zijn combinaties mogelijk van algemeen 

onderwijs en beroepsonderwijs. Je kunt aparte cursussen volgen en er wordt veel stagegelopen in 

het beroepsonderwijs. Op de universiteiten worden parttime cursussen aangeboden voor 

volwassenen. Volwassenen die een opleiding willen volgen, kunnen aanspraak maken op diverse 

ondersteuningsmogelijkheden: EVC, loopbaanbegeleiding, als ze een baan hebben kunnen ze 30 

dagen studieverlof krijgen, ze kunnen leningen afsluiten en er worden crèches ingericht voor 

moeders met jonge kinderen. 

1.1.4 Estland versus Nederland  

We constateren dat een klein deel van de doelgroep zoals wij die in Nederland omschrijven, zich in 

categorie 1 bevindt (volwassenen die een diploma adult secundary education willen behalen, zie 

tabel 1) of misschien in categorie 2 (wel een diploma) maar op het ooit behaalde niveau door 

allerlei problemen niet meer kunnen functioneren. Waar zit ‘onze’ doelgroep dan? 

1.2 Non-formeel onderwijsaanbod  

De non-formele educatie in Estland is weergegeven in tabel 3.  

 

Non-formal education 
Adult education 

secondary schools 
(5) 

Vocational 
education 
institutions  

(32) 
 

Universities (7) and 
professional higher 

education 
insititutions (13) 

 

Private and non-
profit training 
institutions  

(1106) 
 

State and local 
government 
continuing 
education 
institutions 

 

Tabel 2 

1.2.1 Aanbod non-formeel onderwijs 

Non-formele cursussen, tijdelijke trajecten en dergelijke, worden voor een klein deel aangeboden 

door secundary schools, VET-schools, universiteiten en hogescholen en een groot deel door 
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particuliere trainingsinstituten en non-profit organisaties. Daarnaast worden ook cursussen 

verzorgd door nationale en lokale overheden.  

1.2.2 Regelgeving  

Sinds 2015 zijn aanbieders van non-fomeel onderwijs gehouden aan dezelfde regelgeving als 

formele educatie-aanbieders. Alleen dan hebben ze recht op ondersteuning van staatswege. Ze 

kunnen ook een beroep doen op ondersteuning van het ESF. Er wordt gewerkt aan een keurmerk 

voor aanbieders van non-formeel onderwijs.  

1.2.3 Estland versus Nederland 

Het percentage volwassenen leerders dat non-formeel onderwijs volgt, bedraagt 40%. 

De doelgroep, zoals we die in Nederland definiëren, bevindt zich voornamelijk in deze non-formele 

sector. Met name in de vierde categorie particuliere trainingsinstituten en non-profit organisaties. 

 

Het formele onderwijs en delen van het non-formele onderwijs doen ons denken aan de VAVO en 

de vroegere Moedermavo: een tweede kans voor volwassenen om een diploma in het reguliere 

onderwijs te behalen. De noodzaak hiertoe ligt in de geschiedenis van Estland: door de Russische 

overheersing hebben veel volwassenen destijds geen of niet het juiste onderwijs genoten. 

 

Bij de volwasseneneducatie in Estland gaat het niet om het niveau van basisvaardigheden. Er 

worden wel certificaten uitgegeven, bijvoorbeeld voor een cursus BHV. Een vastgesteld niveau voor 

basisvaardigheden geldt hier niet. Taalcursussen zijn er voornamelijk voor Russen.  

 

Focus 

De focus ligt op vorming: creativiteit en vorming om mensen voldoende zelfvertrouwen te geven 

om verder te kunnen leren. Dit verklaart waarschijnlijk waarom werving hier niet zo’n actueel 

probleem is: mensen hoeven hier niet te worden overgehaald om taalcursussen te volgen waarvan 

ze zelf vinden dat zij die niet nodig hebben. 

 

Bewustwording en werving  

Bewustwording en werving hebben wel hun plek in de Estse aanpak: we herkennen diverse 

elementen: een zeer populaire volkszanger is ingezet als ambassadeur bij een grote nationale 

wervingscampagne, er is een week van de volwassen leerders en een award of the year voor de 

best presterende volwassen leerders. Het thema werving heeft de aandacht maar is niet zo 

veelbesproken als in Nederland op dit moment het geval is. 

 

Speerpunten korte en lange termijn 

Kairi benoemt de volgende speerpunten, waaruit duidelijk wordt dat het Estse beleid voor de 

volwasseneneducatie op een aantal punten wezenlijk verschilt van het Nederlandse beleid: 

 verbinding met het gevoerde beleid, gezamenlijke inspanningen 

 verbinding tussen aanbieders van formeel en non-formeel onderwijs 

 verbinding met de volwassen leerders zelf 

 focus op de doelgroepen 

 blijven werken aan bewustwording 

 Kwaliteitsborging trainingen en cursussen. 

 

 

 

 

 



7 

 

National Council for Adult Education  

Kairi vertelt over de National Council for Adult Education. Een raad waarin alle relevante 

organisaties en vertegenwoordigers van het ministerie van Educatie, Sociale zaken en Economische 

zaken zijn vertegenwoordigd. Deze raad bespreekt nieuwe strategieën en zet de beleidslijnen uit. 

De uitvoerders zijn onder andere mbo-scholen en particulieren.  

 

Met OSKA, een lopend project voor arbeidstoeleiding, werkt de National Council for Adult Education 

samen met het bedrijfsleven. Ze maken een analyse van toekomstige taken en bijbehorende 

werkvaardigheden. Zo kunnen toekomstige werknemers adequaat worden opgeleid voor een baan 

in de sector van hun keuze. Elke sector wordt eenmaal in de zes jaar geanalyseerd.  

Deze constructieve vorm van samenwerking maakt indruk: dit kennen wij niet in Nederland. 
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2 NA Erasmus+ Estland 

Gesprek met Kristiina Lutsar (KA2) en Elina Aslett (KA1) (senior specialisten in de 

volwasseneneducatie van het NA Estonia (Archimedes). 

 

Elina woont op het platteland, op 50 km afstand van Tallinn. Er zijn weinig voorzieningen en de 

digitalisering is op het platteland nog niet doorgevoerd. Elina is vanuit haar eigen betrokkenheid 

zelf een taalschool begonnen. Dit initiatief wordt tot op heden niet ondersteund door de overheid. 

Onderwijs voor iedereen is op het platteland nog lang niet mogelijk, noch fysiek noch online.  

2.1 Organisatie NA 

Het NA Estland werkt vooral per actielijn (KA1, KA2) en minder vanuit het onderwijsveld. In elke 

actielijn werken ongeveer vier tot vijf mensen. Dit is beduidend minder dan in Nederland. De 

actielijnen werken niet samen: voorlichting en dergelijke zijn gescheiden. 

Kristiina en Elina zijn dan ook beiden meer verbonden met hun KA2- en KA1-collega’s dan met 

elkaar. Ze zijn allebei als enige verantwoordelijk voor de volwasseneneducatie maar vormen 

onderling geen team. Ze overleggen weinig met elkaar. Door deze verdeling zijn de 

verantwoordelijkheden duidelijk. Kristiina en Elina hebben allebei een coördinerende taak: ze 

houden zich bezig met voorlichting, begeleiding van projecten en de coördinatie rondom 

beoordelingen. De beoordeling van aanvragen ligt bij externe experts.  

2.2 Relatie ministerie 

De relatie met het ministerie wordt niet helemaal duidelijk. Anders dan Nederland ligt er geen focus 

op nationale thema’s, zoals bijvoorbeeld professionalisering en sociale inclusie.  

Zowel Kristiina als Elina zijn niet bekend of betrokken bij het EBSN-netwerk en de conferentie, die 

in hun eigen stad plaatsvindt.  

2.3 Doelgroep volwasseneneducatie 

In Estland wordt de doelgroep ruimer geïnterpreteerd dan dat wij dat in Nederland doen. De focus 

is voor Estland volwassenen + leren. Dit omvat zowel de kwetsbare als de niet kwetsbare 

doelgroep. Er is geen duidelijke trend te ontdekken: de aanvragen kunnen inhoudelijk erg van 

elkaar verschillen. In Nederland is dat ook wel het geval, maar we zien toch een toename in het 

aantal aanvragen ten behoeve van migranten. Dat is in Estland niet het geval omdat er relatief 

weinig migranten zijn.  

 

De begeleiding van de projecten wordt veelal per e-mail gedaan. Elina en Kristiina organiseren wel 

een voorlichtingsbijeenkomst maar het merendeel van het beantwoorden van vragen en oplossen 

van problemen vindt online plaats. De projectleiders die we hebben gesproken, geven ook aan dat 

ze het NA vooral benaderen middels telefoontjes en mailtjes. 
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Writing seminar voor afgewezen projecten 

Vorig jaar is er een pilot geweest voor KA1 waarbij de aanvragen die waren afgewezen, zijn 

uitgenodigd voor een ‘writing seminar’. Dit was erg succesvol, zowel voor de deelnemers als voor 

het NA. Elina geeft aan dat deze aanvragers helemaal afhaken als ze dit niet doen.  

Het writing seminar was vrij groots opgezet: deelnemers zijn met een bus vanuit Tallinn naar een 

externe locatie gegaan, waarbij in de bus al informatie werd verstrekt. Op de externe locatie 

vonden gedurende de dag verschillende workshops plaats over hoe je in je aanvraag op een goede 

manier kunt beschrijven, wat impact en disseminatie betekenen. Erg praktisch ingestoken en 

groots aangekleed.  

2.4 Projecten KA1 en KA2 

Aanvragen 

Elina vertelt dat ze voor het eerst in jaren het grote aantal van 24 aanvragen voor KA1 hebben 

ontvangen, te veel zelfs. Het is moeilijk om voldoende aanvragen te krijgen voor KA2. Voorgaande 

jaren slechts twee en zeven projecten. Voor KA2 zitten ze momenteel nog in het 

beoordelingsproces. Het is lastig het KA2-budget goed weg te zetten.  

 

 Ontvangen 

aanvragen 

2019 

Toegekende 

subsidie 

Budget 2019 Verschil1 

SE-KA101 97 € 2.155.902 € 807.985 -  € 134.7917 

VET-KA102, KA116 21 € 5.094.902 € 3.724.923 -  € 1369.979 

AE-KA104 24  €   446.720 € 190.681 -  € 256.039 

TOTAAL 142 € 7.697.524 € 4.723.589 -  € 2.973.935 

Tabel 3 

2.5 In gesprek met projectcoördinatoren  

We gingen met drie projectcoördinatoren (twee KA2-projecten en een KA1-project), in het kader 

van de job shadowing, in gesprek. De projectcoördinatoren zijn allemaal gepassioneerde mensen. 

Hun betrokkenheid bij de doelgroep en het onderwerp van het project vormt de motor voor hun 

activiteiten. Zij zijn trots om hun projecten voor het voetlicht te brengen. Alle drie de coördinatoren 

zijn universitair geschoold. De projecten zijn eerder sociaal en emotioneel vormend dan educatief: 

het oplossen van heftige problematieken staat centraal. Basisvaardigheden als taal, rekenen en 

digitale vaardigheden worden niet genoemd: dit is in lijn met wat we op het ministerie hebben 

gehoord.  

                                                
1 Deze bedragen kloppen niet helemaal: afgewezen projecten en mobiliteiten hebben hier invloed op. 
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2.5.1 KA2-project TISOVA (training to identify and support older victims of 

abuse) 

 

De gesprekspartner is Olena 

Solohub, van origine Oekraïense en 

sinds zes jaar woonachtig in Estland. 

Ze doceert Politieke wetenschappen 

aan de universiteit van Tartu. Ze is 

tevens programmamanager bij het 

Women’s Support & Information 

Centre. Een opvang voor vrouwen 

die op de vlucht zijn voor huiselijk 

geweld. Dit is vergelijkbaar met de 

Blijf-van-mijn-lijf-huizen in 

Nederland. De women’s shelters 

bestaan zo’n tien jaar in Estland en 

hun aantal neemt alleen maar toe. 

 

Geweld tegen ouderen 

Olena is projectcoördinator van het KA2-project voor oudere slachtoffers van huiselijk geweld en 

andere vormen van misbruik (financieel, psychisch). Het gaat hierbij voornamelijk om vrouwen 

maar ook mannen. Het hoofddoel is het versterken van de competenties van professionele 

begeleiders en vrijwilligers voor het signaleren en bespreekbaar maken van misbruikgerelateerde 

problemen van ouderen. Na een deskresearch in Estland hebben ze met partners uit Griekenland, 

Oostenrijk en Finland vervolgens een interactieve training ontwikkeld. Zoals onder andere 

rollenspelen, om de ouderen te bewegen om hulp te vragen als ze zich misbruikt voelen.  

 

Het project is nu halverwege. Pilots van de trainingen worden geëvalueerd en vervolgens wordt de 

training uitgerold via een train-de-trainer. Aan de pilots hebben zo’n 30 mensen per land 

deelgenomen. De training is met name ontwikkeld door de partners uit Estland en Griekenland. Het 

aandeel van de Oostenrijkse partner richt zich meer op disseminatie via het netwerk Women 

against violence Europe. 

 

De weg naar Erasmus+ 

Olena vertelt dat de projectpartners zijn geselecteerd uit een voorgaand project (Whosefva health 

care). Olena’s baas is gespecialiseerd in het schrijven van aanvragen, dus dat vormde geen 

probleem. Omdat Olena geen Ests spreekt is voor haar de programmeguide de enige bron! Kristiina 

staat haar met advies bij. Olena geeft ook aan dat ze de tarieven van de ontwikkeling van 

producten, zoals de trainingen, erg laag vindt. Estland valt hierbij in de laagste categorie. Olena 

denkt dat de beperkte beheersing van het Engels in Estland een barrière kan vormen voor een job 

shadowing. 

http://www.voiva.fi/en/home/projects/tisova-training-to-identify-and-support-older-victims-of-abuse/
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2.5.2 KA1-project Implementation of international experience in the 

development of museum education in Kumu 

 

Sandra Lääne en Darja Andrejeva 

werken bij de educatieve afdeling 

van het nationale museum KUMU. Zij 

vertellen met veel passie over hun 

werk en het project Erasmus+ dat ze 

in 2017-2018 hebben uitgevoerd.  

 

Sandra, Darja en hun collega’s 

hebben bij andere musea geleerd 

hoe ze educatieve programma’s 

kunnen opzetten. Ze hebben hier 

veel inspiratie uitgehaald en met 

succes zelf een aantal educatieve 

projecten geïmplementeerd in het 

KUMU museum.  

 

De weg naar Erasmus+  

Sandra raakte bekend met het programma Erasmus+ door een artikel in een landelijk magazine 

voor musea. Bij veel musea is de afdeling educatie ondergeschikt aan afdelingen die zich 

bezighouden met tentoonstellingen. Erasmus+ biedt hiervoor een oplossing en bovendien zag 

Sandra dat subsidie van Erasmus+ veel vrijheid biedt. Zoals het kiezen van partners, onderwerpen 

en doelgroepen, passend binnen de volwasseneneducatie, en die aansluiten bij de wensen van de 

organisatie. Na een bezoek aan een internationale conferentie kwamen de ideeën al gauw op gang. 

Ze raakten geïnspireerd door de vele goede voorbeeldactiviteiten en programma’s die andere 

musea hadden voor kansarme en kwetsbare volwassenen. Ze meldden zich aan voor de 

informatiebijeenkomst van Erasmus+ en dat was de start van hun project: leren van anderen over 

educatieve programma’s voor demente ouderen en hun verzorgers/familie.  

Als nieuwkomer binnen het programma Erasmus+ was het heel prettig dat het NA hen met advies 

bijstond. Enige obstakels die ze zijn tegengekomen zijn de onvermijdelijke persoons- 

organisatiewijzigingen en de soms lastige interne communicatie tussen alle afdelingen.  

 

Dementerende ouderen 

Met de landelijke organisatie voor dementie in Estland hebben ze al vijf activiteiten verzorgd in het 

museum, speciaal gericht op dementerende ouderen en hun familie/verzorgers. Deze zijn als zeer 

positief ervaren door alle deelnemers. Dankzij deze activiteiten komen ze weer eens ‘het huis uit’ 

en kunnen daarbij ook genieten van kunst.   

 

Spin-off 

Het opzetten van deze activiteiten maakt voor Kumu onderdeel uit van een hoger doel: ze willen 

graag een meer inclusief museum worden, waarin ook kwetsbare groepen zich thuis voelen. Het 

museum streeft ernaar een maatschappelijk actieve rol op zich te nemen in Tallinn, waar het 

gevestigd is. Binnen het project Erasmus+ ligt de focus op ouderen, maar ook voor andere 

doelgroepen is er winst behaald. Zo zijn er, als gevolg van de bezoeken aan onder andere Ierse, 

Britse, Deense en Spaanse musea, activiteiten opgezet om de minderheden in Estland met elkaar 

te verbinden door kunst en cultuur (bijvoorbeeld het Russische aandeel van de bevolking). 
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Met het project is de samenwerking tussen de educatie-afdeling en de tentoonstellingen bij KUMU 

aanzienlijk verbeterd. Voortaan wordt de educatie-afdeling vaker betrokken bij de organisatie van 

een nieuwe tentoonstelling.  

 

Good practice 

Het project van het museum KUMU is een mooi voorbeeld waar sociale, culturele en educatieve 

activiteiten met elkaar zijn verbonden. Dit project past helemaal in de Estse cultuur waarbij het 

vooral gaat om de persoonlijke ontwikkeling. Ook voor andere landen is deze aanpak een 

inspirerend voorbeeld. Wil je meer weten over de aanpak binnen het KUMU museum? Lees dan de 

blog op EPALE.  

2.5.3 KA2-project Caring Dads 

 

We ontmoeten Olle Selliov, een 

psycholoog die na een 

managementcarrière in de 

slachtofferhulp, nu werkt voor Vaiter. 

Een organisatie die zich richt op het 

versterken van de mentale 

gezondheid in Estland. Olle is als 

coördinator zeer betrokken bij de 

uitvoering van het project. Hij is 

zowel kundig op de inhoud als op het 

proces.  

 

Dweilen met de kraan open 

Olle vertelt dat er in Estland eigenlijk geen aandacht is voor de daders (gewelddadige mannen) van 

huiselijk geweld. Het is heel belangrijk om oog te hebben voor zowel de slachtoffers als voor de 

geweldplegers. Het risico op herhaling van het vergrijp is hoog. Het project wil dit ‘dweilen met de 

kraan open’ aanpakken door een programma te ontwikkelen dat zich richt op de daders van 

huiselijk geweld.  

 

Internationale voorbeelden  

Olle vertelt over het programma Caring dads uit Canada, dat is geïmplementeerd in enkele 

Europese landen. Dit programma richt zich specifiek op vaders die gewelddadig zijn: hiermee wordt 

niet alleen het gedrag en de houding van mannen, maar ook de toekomst van de betrokken 

kinderen verbeterd, zo is de gedachte. Omdat een dergelijke benadering in Estland ontbreekt, 

willen zij met het project betrokken organisaties leren hoe dit programma te implementeren binnen 

hun eigen context. De betrokken organisaties werken vervolgens met de vaders aan hun gedrag en 

houding. Dit beantwoordt ook direct de vraag waarom Olle bij Erasmus+ is uitgekomen: het gaat 

om leren van volwassenen op meerdere niveaus.  

 

Professionele en heldere projectopbouw 

We zijn onder de indruk van de manier waarop Olle de partnerorganisaties, binnen en buiten het 

project, betrekt. Hij heeft zelf een website gebouwd waarop in twee zinnen en vijf bullets de kern 

van het project wordt geschetst. Ook staat de planning van het gehele project erop; inclusief 

bijbehorende documenten zoals verslagen, presentielijsten en inhoudelijke producten. 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-did-pilot-project-reunion-kumu-art-museum-begin
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Projectpartners kunnen hier terecht. Zij kunnen deze korte weergave van het voorstel gebruiken 

om hun stakeholders te informeren. En dat zijn er in het geval van dit project veel: namelijk iedere 

organisatie die een rol speelt bij het casemanagement van een vader (casemanager, de politie, de 

kinderbescherming, …). Het is best lastig om hen allemaal op de hoogte te houden, vandaar deze 

heldere en eenduidige website.  

 

Inspirerende projectaanpak 

Wij raken bijna niet uitgevraagd of uitgepraat over de inhoud van het programma. Niet alleen 

vanwege het belang van het onderwerp, maar ook omdat Olle er zo gepassioneerd en goed over 

kan vertellen. Het concept van het programma is helder: de vaders doen mee aan het programma 

vanuit hun eigen motivatie, waarbij het welzijn/contact met hun kinderen vaak een belangrijke rol 

speelt.  

 

Er zijn wekelijkse sessies onder begeleiding van therapeuten waarvan er in ieder geval één vrouw 

is. De sessies maken gebruik van verschillende psychologische invalshoeken en richten zich in 

eerste instantie op het opbouwen van een veilige omgeving.  

Ook het verschil tussen ‘child-centered parenting’ en ‘father-centered parenting’ komt aan bod. Het 

project is nu zo’n zes maanden onderweg. Olle geeft aan nog weinig drempels of uitdagingen tegen 

te zijn gekomen. Waar deze er wel waren, bijvoorbeeld bij de projectaanvraag, heeft het Estse NA 

hem goed bijgestaan, wederom met snelle reacties op e-mails en telefoontjes.  

 

Partnerschap 

Het partnerschap bestaat uit drie internationale partners (uit Letland, Slovenië en Finland) en een 

andere Estse organisatie. De Finse partner heeft al ervaring en is daarom ook bij het project 

betrokken. Zo gaan de partners een training volgen bij de Finnen waarin ze leren van hun 

ervaringen bij het implementeren van een dergelijk programma. De andere partners worden 

hiermee beter ondersteund bij het ontwikkelen van hun producten: handleidingen en richtlijnen 

voor het implementeren van het programma binnen hun context.  
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3 Lessons learnt voor Nederland 

Bij alle drie de projecten die voorbij zijn gekomen, lag de focus niet op de basisvaardigheden maar 

op het sociaal-culturele vlak. Onze verbazing hierover heeft inmiddels plaatsgemaakt voor begrip: 

door de invloed van Rusland en tegenwoordig Europa én door de enorme trek van het platteland 

naar de stad, waartussen een wereld van verschil ligt, is het logisch dat de Estse identiteit centraal 

staat in het onderwijs aan volwassenen. Mai Timmi van het Ministry of Education and Research, 

stelde ons de retorische vraag: “hoe kunnen mensen zich concentreren op het leren van taal of 

rekenen als ze tot aan hun nek in de problemen zitten?”  

 

Los van het feit dat de Estse manier om de volwasseneneducatie in te steken past bij hun context, 

moeten wij ons ook afvragen of wij de dimensie sociale en culturele vorming niet te gemakkelijk 

opzij schuiven. Door de technische vooruitgang, de automatisering wordt een steeds groter beroep 

gedaan op basisvaardigheden en blijven we daar de focus op leggen. Terwijl de persoonlijke 

ontwikkeling, de aandacht voor vormende activiteiten, het zelfvertrouwen zodanig kan stimuleren 

dat de basisvaardigheden vervolgens met minder moeite worden verworven.  

 

Wie ‘lekker in zijn vel’ zit, leert makkelijker dan iemand met een problematische thuissituatie. Als 

Nederlands NA liggen er voor ons nog voldoende kansen op het gebied sociaal en emotioneel leren. 

Het project van Vaiter is daarbij zeker een inspirerend voorbeeld voor ons!  

 

We nodigen iedereen uit om na te denken over deze dimensie en te onderzoeken of wij niet iets 

‘laten liggen’ door bijna uitsluitend te focussen op cognitieve vaardigheden. 

 

 

Riet Thijssen 

Miryam de Hoo 
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