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MAANDAG 4 MAART 
 
Aontas Adult Learning Festival 
Het festival was goed georganiseerd. Wij bezochten de landelijke kick-off. De zaalopstelling met ronde tafels  
sprak ons aan. Het zou leuk zijn wanneer er interactie tussen de tafelgasten zou zijn. In het one-step-up boekje 
staat het programma met alle onderdelen van het festival. We vonden het een leuk idee dat ze de verschillende 
projecten aan de aanwezigen presenteerden. Echter de wijze waarop dit gebeurde sprak ons niet aan. De 
filmpjes waren helemaal verbaal aangepakt. Met 27 projecten verslapt de aandacht snel. Een heel aantrekkelijk 
programmaonderdeel ontbrak voor ons. Aandachtspunt voor ons is om rekening te houden met de 
spanningsboog van de aanwezigen.  
Een idee voor het festival in Nederland is om een aantal regionale projecten in de schijnwerpers te zetten. 
Daarnaast brengt Learn for Life ‘iets’ mee ter ondersteuning van een regionaal project, in overleg met de 
regionale organisatoren. Wanneer we interactie tussen de tafelgenoten moet zijn is het leuk om ze bij de entree 
1 opdracht te geven waarmee ze samen met de tafelgenoten in gesprek gaan. Denk aan sponsoring door een 
regionale bank en/of ziektekostenverzekeraar. Geef een wethouder de gelegenheid te spreken.  
 

 
 
Dublin Adult Learning Centre DALC 
DALC is gevestigd in een achterstandswijk in Dublin Noord. Het aanbod is gericht op taalontwikkeling, 
gezondheid en om mensen de deur uit te krijgen en maatschappelijk te activeren. Lang niet altijd gericht op 
werken of diploma’s. De groep mensen die hier baat bij hebben is in Ierland veel groter dan in Nederland. 
Iedereen die bij het centrum binnenloopt krijgt taal aangeboden, er is een crèche zodat de ouders les kunnen 
volgen. DALC heeft al 19 jaar een succesvol Community Employment programma waarin bijvoorbeeld 
kantinemedewerkers en crèche-assistenten werkervaring op doen en certificaten halen De manager en haar 
team maken echt een verschil in de levens van de studenten. DALC Annual Report: http://www.dalc.ie/wp-
content/uploads/2017/11/DALC-Annual-Report-2016.pdf 
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DINSDAG 5 MAART 
 
NALA 
Een speerpunt van NALA is het integreren van taaleducatie in een contextrijke beroepssituatie, voor werkende 
laaggeletterden. Het rendement en de motivatie van de deelnemers is groter, doordat het leerproces als zinvol 
wordt ervaren. Er is een groep laaggeletterden die NALA niet in beeld heeft. Als ze in hun leven nooit een 
noodzaak ervaren om te gaan leren blijven ze buiten beeld. NALA zet o.a. in op digitale geletterdheid om 
ouderen aan het leren te krijgen. Bij intake van een nieuwe cursist is een punt dat zij veel formulieren moeten 
invullen, en dat dit in een eerste bijeenkomst een drempel is. NALA doet veel lobbywerk onder politici om het 
thema onder de aandacht te brengen, om. Met een Advisory Council waar ook learners deel van uitmaken. 
NALA heeft een enorm breed netwerk in Ierland. Zij streeft naar een 10-jaren plan waarbij alle relevante 
sectoren (zoals werk, gezondheid, familie, community, overheden, onderwijs) zich vanuit een gedeelde visie 
inzetten voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Zie ook NALA Strategic Plan: 
https://www.nala.ie/sites/default/files/content-page/attachments/nala_strategic_plan_2017-2019.pdf 
Opvallend vonden we het verhaal over de staatssecretaris die, door een bijeenkomst van NALA, voor het eerst 
in zijn leven kennis kreeg van dat er laaggeletterden in zijn land zijn.  
 
Een idee dat bij ons opkomt is om in Nederland buddyprojecten op te zetten tussen laaggeletterden en 
gemeenteraadsleden of kamerleden. Interessant was dat NALA organiseert dat twee laaggeletterden in een 
landelijke commissie en de regionale Education &Training Boards meedraaien om inspraak te bewerkstelligen. 
Een dilemma daarbij is: “van excuustruus naar beïnvloeder”. Hoe verwerk je de Learners Voice in een 
bestuursstructuur”? We denken dat het een voorwaarde is dat bestuurders/beslissers deze inspraakvorm een 
warm hart toe dragen. Bij partnerschappen hanteren ze een Memo of Clarity, of verdergaand een contract 
waarin wordt vastgelegd wie wat doet. We concluderen dat heel veel uit het verhaal van NALA herkenbaar is en 
toepasbaar op de Nederlandse situatie.  
 
 
The Secret Street Tour - genomineerde van AONTAS 
We zijn onder de indruk van het verhaal van ex-dakloze Derek. Die vanuit een normale situatie na een aantal 
pechsituaties dakloos werd. Hij beschreef het proces dat hij heeft doorlopen. Na enkele ziekenhuisopnames 
begreep hij dat dit niet langer door kon gaan. Door hulp van een sociaal werker heeft hij een woning gevonden 
en houdt nu rondleidingen voor toeristen, waarbij hij zijn eigen levensverhaal mixt met historische informatie. En 
daarmee heeft hij ritme en inkomen wat zijn situatie heeft omgedraaid. De Secret Street Tour was een van de 
genomineerde projecten voor de Star Awards 2019. https://www.secretstreettours.org  
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WOENSDAG 6 MAART 
 
National Learning Network, Roslyn Park College 
NLN heeft tientallen cursuscentra in Ierland, waaronder Roslyn Park College. Ze leiden mensen met een 
beperking (16 jaar of ouder) op. Alle opleidingsprogramma’s zijn beroepsgericht, kwalificerend en gericht op werk. 
We zijn benieuwd hoe duurzaam het werk is in verschillende beroepsrichtingen. Ze vallen in het nationale NQF 
systeem (dat 10 niveaus kent!) en bieden de niveaus 3, 4 en 5 aan. Iedereen is welkom, de vooropleiding maakt 
niet uit. Ze beginnen altijd met een assessment. De voorlichting aan de deelnemers is geduldig en sterk op de 
individuen gericht. De deelnemers hebben 2x zoveel tijd om de opleiding te voltooien t.o.v. deelnemers uit het 
reguliere onderwijs. Er wordt maatwerk per individu geleverd. Elke week is er de mogelijkheid om in te stromen. 
In elke opleiding zit stage, waarbij gehoopt wordt dat de werkgever de deelnemer na afloop in dienst neemt. Het 
college wordt voor 70% gefinancierd vanuit het ministerie van onderwijs en voor 30% vanuit het ministerie van 
gezondheid. Ze beogen de werkgevers te ontzorgen en drempels te verlagen, als voorbeeld werd genoemd dat 
de deelnemers verzekerd zijn door de school. Een half jaar voordat de deelnemer de school gekwalificeerd 
verlaat begeleid de ‘transitions officer’ de deelnemer naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt en monitort ze tot een 
half jaar erna. Mensen met een beperking mogen 20 uur per week werken met behoud van hun uitkering. 80% 
van de werkgevers zijn bedrijven tot 50 medewerkers; 40% zelfs tot 10 medewerkers. De krapte op de 
arbeidsmarkt draagt er aan bij dat veel werkgevers bereid zijn deze doelgroep in dienst te nemen. Zie verder 
http://www.nln.ie/Home.aspx . 
 
 

 
 
 
AONTAS 
AONTAS is de nationale organisatie voor volwasseneneducatie. Zij zijn ook de nationale coördinator van de 
Europese Agenda voor Adult Learning. AONTAS richt zich op mensen die uitvallen en bieden hen een vangnet. 
Een belangrijk advies van hen: overal en bij alle activiteiten de ‘Learners Voice’ inzetten. Laat studenten het 
verhaal vertellen. Ze zijn allemaal gemotiveerd om te leren, maar houdt rekening met dat ze bang zijn voor het 
onbekende. Of bang dat ze het niet goed doen. Het is belangrijk om de studieactiviteiten in de gemeenschap, 
dichtbij te organiseren. Zo laagdrempelig mogelijk en te combineren met kinderopvang, of tijd voor zorg voor 
familieleden. Want deze ‘learners’ zullen zich niet zelf melden bij een reguliere school. 
AONTAS coördineert het Adult Learners Forum, een netwerk met regionale en landelijke bijeenkomsten om de 
‘Learners Voice’ een podium te geven. AONTAS laat de deelnemers zelf hun verhaal vertellen: ‘At the STAR 
Awards Ceremony they were the presenters’. Dat brengt de boodschap sterk over bij de beleidsmakers. Het Adult 
Learners Forum is een bijeenkomst waar de ‘learners’ in een veilige omgeving hun mening geven over allerlei 
onderwerpen op het gebied van volwasseneneducatie (denk aan voorwaarden om te kunnen leren, beleidszaken, 
financiering, enz.). AONTAS maakt van deze gesprekken een rapport met aanbevelingen (Learner Report 2016: 
https://www.aontas.com/46530-AONTAS%20Learner%20Publication%202017.pdf en Advisory Report 2017 
https://www.aontas.com/NALF%20Policy%20Report-HR%20WEB%20Single%20Pages.pdf). 
AONTAS organiseert ook bijscholing voor de medewerkers van de partners uit het hele land. 
Qualifax is een landelijk systeem vanuit het ministerie dat alle opleidingsmogelijkheden in beeld brengt. AONTAS 
heeft hier een eigen systeem voor dat volgens hen beknopter en toegankelijker is: www.onestepup.ie.  
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VRIJDAG 8 MAART 
 
AONTAS Policy Event  
Tijdens het Adult Learners Festival in Ierland vindt een veelheid aan lokale activiteiten plaats. Daarnaast 
AONTAS organiseert ieder jaar twee grote events de Star Ward Ceremony en een Policy Event. Dit jaar was 
het thema van het policy event ‘The impact of Community Education on the Lives of Women’. Wat is 
Comunity Education? Zie https://www.aontas.com/community/community-education-network. In het 
basisdocument voor deze conferentie legt AONTAS de actievoornemens van de Overheidsstrategie voor 
Vrouwen en Meisjes 2017 – 2020 punt voor punt nauwkeurig naast de impact van community education: 
https://www.aontas.com/assets/resources/Policy/AONTAS%20Policy%20Day%20Discussion%20Paper-
Final1.pdf . De bijeenkomst begint met indrukwekkende verhalen van vier deelneemsters aan community 
education. Zij vertelden over de enorme betekenis van deze vorm van educatie op hun eigen leven en dat 
van hun naaste omgeving: ‘ik zat in een box tot ik het eindelijk aandurfde om naar het buurtcentrum te gaan 
om te leren’. Sleutelwoorden: liberation, pure magic, freedom, information. Vervolgens lichtten professionals 
goede projecten toe waarbij de brede betekenis van community education nog verder zichtbaar werd. Zij 
stelden: ‘het opent een deur naar de wereld en voor veel mensen werkt het bovendien als een stabiele 
opstap naar verdere educatie’. Vertegenwoordigers van diverse ministeries waren aanwezig. Tegen hen 
werd gezegd: ‘Community education helps you to reach your goals. We make your work so much easier!’. 
Afsluitend volgde een pleidooi voor een structurele financiering van deze vorm van educatie met een zeer 
herkenbare kanttekening: het stroomlijnen van de verschillende verantwoordingssystemen die diverse 
ministeries en andere subsidiegevers hanteren, zodat het op de werkvloer hanteerbaar wordt. Tenslotte 
presenteerde AONTAS een handleiding voor aanbieders van community education die willen voldoen aan 
het nieuwe QQI-kwaliteitssysteem (www.qqi-guidelines.com). Bij de eerste ‘reflexion points’ staat onder 
meer: hoe geef je de voice of the learner een plek in dit accreditatieproces? 
 

 
 
 
Suzanne Kyle, Community Education Network (CEN) 
AONTAS richtte CEN in 2007 op. Toen bestond in LImerick al een lokaal netwerk voor community education. 
Dit netwerk wil vooral de kernwaarden van deze vorm van educatie waarborgen: laagdrempelig, veilig, 
rekening houdend met de bagage die mensen vaak met zich mee dragen, op maat. Daarnaast richt CEN 
zich op kennisuitwisseling, training van professionals en lobbywerk om deze vorm van educatie erkend te 
krijgen en subsidies te stroomlijnen. CEN stelt de groeiende administratieve werkdruk waar de lokale centra 
mee te maken hebben aan de orde. Hierdoor komen professionals steeds minder tijd toe aan reflectie. CEN 
is betrokken bij de nieuwe QQI-procedure (met name i.v.m. haalbaarheid voor lokale grassroot organisaties). 
AONTAS levert professionele ondersteuning van het netwerk. Een stuurgroep van 6 personen organiseert 
circa 3 bijeenkomsten per jaar. Aandachtspunten voor het functioneren als netwerk: de focus goed op de 
kernwaarden en inhoud van het werk houden, omgaan met de wisseling van vertegenwoordigers bij de 
bijeenkomsten, relatie tussen grotere en kleinere organisaties, vermijden van hiërarchie binnen het netwerk. 
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Beschouwingen 
 
Gea Spiegelenberg: Mij is vooral bijgebleven: 

 The Learners Voice. De kracht van de stem van the learner. Hoe organiseer je activiteiten en 
faciliteer je deelnemers om hun stem te laten klinken. Prachtig hoe trots de medewerkers van 
AONTAS vertelden, dat tijdens het STAR Awards Festival: The learners were the presenters! 
Inclusief de zanger/gitarist. 
In Twente wordt het een uitdaging voor Leren en Werken om jongeren zonder startkwalificatie te 
‘verleiden’ tot leren. Wij hadden al plannen voor jongerenpanels. Deze plannen zijn voor mij veel 
levendiger geworden. Kan er meer handen en voeten aan geven… 

 Dat we op dinsdagmiddag direct één van de genomineerde projecten in actie konden meemaken: de 
Secret Street Tour. Hoe onderhoudend onze guide kon vertellen en historische en culturele 
wetenswaardigheden zo mooi wist te vermengen met zijn persoonlijke verhaal… 

 Het belang van: aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemer en maatwerk leveren. De 
voorlichting bij het National Learning Network, Roslyn Park College sprak me erg aan. Ik kreeg het 
gevoel dat hetgeen er verteld werd naadloos aansloot bij ideeën, die ik heb voor trainingen voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het gaf ook weer nieuwe inzichten. 

 De bevlogenheid van de partners in Dublin met wie we gesproken hebben. Zij spraken met veel 
respect over hun doelgroepen en met liefde voor hun werk. 

Ik vond het geweldig om deel te nemen aan deze reis. De presentaties en gesprekken met de partners en 
deelnemers in Ierland leverden ook weer gespreksstof voor onze Nederlandse delegatie op andere 
momenten. Heel waardevol. Blijf nieuwsgierig naar andere internationale projecten. 
 
Steffen Pilkes: Het werkbezoek aan Dublin diende voor mij ter inspiratie bij het zelf organiseren van de 
landelijke start van het Festival van het Leren in Friesland (september 2019). Het bezoeken van de 
festivalactiviteiten in Ierland heeft me geholpen bij het vormen van ideeën voor onze eigen aanpak. Het is 
goed om eens even stil te staan en hier goed over na te denken, ideeën te vormen en die te bespreken met 
de reisgenoten. Tijdens de werkbezoeken heb ik bewondering gekregen voor het enthousiasme waarmee 
alle betrokkenen zich heel praktisch inzetten om hun inwoners op te scholen en hen duurzaam inzetbaar te 
krijgen voor de arbeidsmarkt. Tegen het einde van het werkbezoek kreeg ik helder voor ogen welke stappen 
ik ga zetten in Friesland, samen met onze regionale partners, om van het festival in september een succes 
te maken. 
 
Jan van Kessel: Bij het bezoek aan DALC zag ik, naast een enthousiaste directeur, een heel goed 
voorbeeld van hoe je leren voor minder geletterden kunt organiseren en de toegankelijkheid voor hen kunt 
vereenvoudigen. Een goed voorbeeld van informeel flexibel onderwijs.  
Bij het bezoek aan AONTAS werd ik vanzelf enthousiast over de Learners Voice/ervaringsdeskundigen, 
praten mét in plaats van óver de doelgroep. AONTAS kan ook prima aangeven waarom dit belangrijk is. 
AONTAS is tevens landelijk platform voor alle volwasseneneducatie, met contact met de regering, bewaken 
van de kwaliteit van aangeboden producten en organiseren van scholing. Goed om mee te nemen i n ons 
denken.  
Roslyn Park College biedt een zeer flexibel leerprogramma waarbij de cursisten inspraak hebben. Zij werken 
echter vooral voor mensen met een geestelijke en/of fysieke beperking en niet met de doelgroep minder 
geletterden. 
Door deze reis kom ik ook op twee aandachtspunten voor de organisatie van het KA1 project van Stichting 
ABC dat binnenkort van start gaat.  

1. De Ieren praten snel en zijn soms moeilijk te verstaan. Dit betekent dat het vertalen voor onze 
ambassadeurs extra moeilijk is en de vertaler zeer behendig moet zijn met Engels. Misschien kijken 
of er mogelijkheden zijn voor een tolk? 

2. ik zou adviseren om een tweede ambassadeur op alle studie reizen mee te nemen. Dit Lijkt me 
belangrijk omdat deze reis en de taal veel van ze vraagt. Uitwisseling met een andere ambassadeur 
over de ervaringen is van belang om deze studiereis met een positief gevoel af te sluiten. Met twee 
ambassadeurs leren ze meer van de reis en kunnen ze mogelijk na afloop ook meer met de 
resultaten doen. 

 
 
Conclusions (Lidwien Vos de Wael) 
 
De delegatie was zeer tevreden over de studiereis naar Ierland. De bezoeken waren interessant en leverden 
veel materiaal voor verdere discussie op. Wij werden overal gastvrij ontvangen en onze Ierse collega’s 
namen voldoende tijd om hun werk toe te lichten.  Wij waren onder de indruk van hun enthousiasme: 
allemaal spraken ze met liefde voor hun werk en met veel respect over hun deelnemers. Ze zetten zich 
volop in om deelname aan volwasseneneducatie te vergroten, al dan niet met het oog op arbeidstoeleiding. 
Sociale inclusie en maatschappelijke participatie zijn voor hen eveneens belangrijke doelen van educatie. 
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Terugkijkend naar de doelen van deze studiereis: 
 
Kennismaken met het Ierse Adult Learning Festival met het oog op vernieuwing van het Festival in 
Nederland  
Het werkbezoek aan Dublin was een mooie inspiratiebron voor het Festival van het Leren in Nederland, 
zowel voor de landelijke bijeenkomst als de regionale festivals. We bezochten een aantal festivalactiviteiten 
in Dublin en zagen de indrukwekkende lijst met activiteiten die verder in Ierland werden georganiseerd. 
Hierdoor kregen we ideeën over het Festival in Nederland. De studiereis stimuleerde ons om goed naar de 
eigen praktijk te kijken en nieuwe ideeën met elkaar te bespreken. Enkele concrete punten die we 
overwegen om bij het Festival in Nederland te gebruiken: goede regionale praktijken in de spotlight zetten, 
mogelijke sponsoring van Festivalactiviteiten onderzoeken, lokale en/of regionale politici bij het Festival 
betrekken en tijdens de activiteiten voorwaarden scheppen om interactie tussen de aanwezigen te vergroten.    
 
Inzicht krijgen in de organisatie van landelijke, regionale en lokale partnerschappen 
Sterke (educatieve) netwerken zijn belangrijk om een goed Festival te organiseren en om een aantrekkelijk 
samenhangend lokaal educatieaanbod voor volwassenen neer te zetten. In Ierland zagen we dat 
partnerschappen veelal (semi-)formeel georganiseerd zijn. Ze werken met een Memo of Understanding of 
ander soort overeenkomst waarin rollen en taken van de deelnemende partners beschreven staan.  
Partnerschappen in Ierland hebben, net als in Nederland, vaak moeite om de hoofdaandacht bij de 
oorspronkelijke missie/reden van hun oprichting te houden. Veel aandacht gaat (noodzakelijkerwijs?) naar 
allerlei secundaire zaken, zoals administratie en andere bureaucratische ballast. Ook in Ierland hebben 
netwerken te kampen met lastige wisseling van deelnemers, hetgeen vertragend effect kan hebben op de 
discussies en de voortgang van het netwerk. Soms is het lastig om binnen een netwerk een juiste balans te 
vinden tussen grote en kleinere organisaties. Men vindt het belangrijk om hiërarchie binnen een netwerk 
zoveel mogelijk te vermijden, omdat dit negatieve consequenties heeft op de motivatie van de partners en op 
de resultaten van het netwerk. 
 
Ervaren hoe in Ierland de Learners Voice is georganiseerd en in de praktijk werkt 
Dit onderwerp kwam bij alle bezoeken aan de orde. We vonden het veelbetekenend dat het belang van de 
Learners Voice in Ierland zo vanzelfsprekend is. Iedere organisatie zoekt naar een eigen manier om dit 
passend vorm te geven: learners waren mede-presentator tijdens de STAR Award Ceremony, het politieke 
debat startte met verhalen van learners, NALA heeft learners in haar Adviesraad, enz. 
We concluderen dat in Ierland de Learners Voice al veel meer is ingebed dan in Nederland. learners hebben 
structurele inbreng op het gebied van educatie, met inbegrip van beleidsbeïnvloeding. Het Adult Learners 
Network dat door AONTAS wordt ondersteund, is hiervan een goed voorbeeld: gestructureerde discussies 
van learners in dit netwerk leiden tot precieze politieke aanbevelingen rond volwasseneneducatie. 
Binnen onze delegatie spraken we veel over de Learners Voice. Hoe kunnen we dit in Nederland meer 
handen en voeten geven, zodanig dat learners ook werkelijk invloed hebben en zij niet als een soort politiek 
correcte verplichting bij een overleg zitten. ‘Geen Excuus-Truus maar Influencer’, zeiden we…. 
De Learners Voice is hoofdthema van een recent gestart KA1 project van Stichting ABC.  
 
Inzicht krijgen in het lobbywerk met het oog op erkenning van belang en financiering van (formele en 
non-formele) volwasseneneducatie.  
In Ierland speelt de Learners Voice een belangrijke rol bij lobbyactiviteiten en politieke beleidsbeïnvloeding: 
verhalen van learners worden actief meegenomen in de beleidsgesprekken en learners participeren vaak 
mee in het lobbywerk. De feitelijke ontmoeting learner-politicus kan grote impact op de politicus hebben. 
Daarnaast leerden we in Ierland hoe belangrijk het is dat je bij lobbyactiviteiten je huiswerk goed doet. Zo 
legde CEN een hele lijst aan concrete overheidsdoelen naast de resultaten van community education en 
‘vertaalde’ AONTAS aanbevelingen van het Adult Learners Forum naar beleidstermen.  
 
Verdere inzichten 
DALC liet prachtig zien hoe je op laagdrempelige flexibele wijze de toegang tot educatie makkelijker kunt 
maken, rekening houdend met de situatie van iedere individuele volwassene. 
Het National Learning Network maakte indruk vanwege de manier waarop ze werkelijk contact met de 
deelnemers maken en hen praktische oplossingen op maat bieden. Hun werkwijze, gericht op mensen met 
een beperking, zou ook zeer goed passen bij volwassenen die aan hun basisvaardigheden willen werken.   
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