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Toekomstgerichtheid en op hoop gebaseerde begeleiding en advisering

Inleiding
Improving Guidance and Counselling in Adult Learning was een tweejarig project van Erasmus+
KA204 - Strategische partnerschappen voor volwasseneneducatie, gefinancierd door de Europese
Unie, dat de kwaliteit van volwasseneneducatie verhoogd door innovatie op het gebied van
effectieve manieren van levenslange begeleiding en counseling. Het doel was om een pedagogisch
instrument te ontwikkelen om de achtergrondleerparameters van volwassen studenten in kaart te
brengen 1, om de vaardigheden van begeleiders2 die deze volwassen studenten ondersteunen uit te
breiden en te ontwikkelen en daarmee nieuwe wegen in te slaan voor levenslange begeleiding en
counseling. De goede praktijken die door het consortium werden verzameld, dienden als basis voor
de eerste versie van het pedagogisch instrument.
Het project was een samenwerking tussen vier instellingen voor volwassenenonderwijs:
 AFEdemy, Academie voor leeftijdsvriendelijke leefomgevingen in Europa B.V. (Nederland)
 Caritas Coimbra (Portugal)
 Ljudska univerza Celje (Slovenië)
 Työväen Akatemia (Finland), dat de coördinator van het project was.
Alle partners werken met verschillende soorten volwassen studenten. Het partnerschap bestrijkt
een breed scala aan volwasseneneducatie, zowel in leeftijd als geografisch en van basis- tot tertiair
niveau.
Dit handboek werd samengesteld op basis van de beste begeleidings- en adviespraktijken in de
volwasseneneducatie. Achtergrondleerparameters zijn verzameld en in kaart gebracht door het
consortium en verder ontwikkeld/opgefrist na het in de praktijk testen met student volwassenen.
Zowel de begeleiders als de student volwassenen werd gevraagd de doeltreffendheid van het
instrument bij het in kaart brengen van de achtergrondleerparameters te evalueren, alsook het
ervaren gemak waarmee de student volwassenen kunnen reageren. De potentieel overdraagbare
elementen van de innovatie werden geïntegreerd in de vertaalde versie 2.

Sommige definities van student volwassenen leggen de nadruk op de leeftijd, terwijl andere zich toespitsen op onderbrekingen in de schoolopleiding
of op verantwoordelijkheden en functies die volwassenen in hun leven moeten vervullen. In dit handboek zijn de student volwassenen deelnemers
aan leermogelijkheden voor volwassenen. Zij vormen een heterogene groep van individuen met verschillende onderwijsbiografieën en uiteenlopende
onderwijsbehoeften.
2
In dit handboek zal het woord "begeleiders" worden gebruikt wanneer wordt verwezen naar onder meer
docenten/docenten/opleiders/opvoeders/sociaal werkers en psychologen, omdat al deze beroepsbeoefenaren, afhankelijk van de context, betrokken
kunnen zijn bij de begeleiding en advisering bij volwasseneneducatie.
1
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 Elke partner verzamelde afzonderlijk informatie over de bestaande begeleidings- en
adviespraktijken en -instrumenten van zijn eigen organisatie, alsook informatie over het
nationale onderwijssysteem van elk land (formeel, niet-formeel en informeel onderwijs):
o Deskresearch, gestructureerde interviews en/of vragenlijsten om bestaande
voorbeelden van praktijken, instrumenten, successen en uitdagingen op het gebied
van counseling en begeleiding te verzamelen (in het geval van schriftelijke
documenten werden de belangrijkste en nuttigste documenten, evenals de analyse,
vertaald in het Engels, de officiële projecttaal).
o De beschrijvingen van de instrumenten en methodologieën die door elke
partnerorganisatie worden gebruikt, worden in elke parameter beschreven om
achtergrondleren in kaart te brengen, onderverdeeld in geschikte methodes voor
individuele en groepsbegeleiding en -advies. Er is ook sprake van geschikte
methodieken die kunnen worden gebruikt in individuele en groepsbegeleiding en adviesprocessen.
 De online versie van het ontwikkelde pedagogische instrument vanuit nationaal perspectief
wordt gepubliceerd op de webpagina's van elke partner, alsook in de door hen gekozen
sociale media. De online versie bevat de beschrijving van de toegepaste methodologie en de
verwezenlijkingen in de praktijk. Het geeft de doeltreffendheid van de tool weer bij het in
kaart brengen van achtergrondleerparameters en het waargenomen gemak waarmee
volwassen studenten kunnen reageren. De vragen van de online tool zijn bedoeld om
volwassen studenten aan te zetten tot zelfreflectie en het delen van hun gedachten met
begeleiders te vergemakkelijken en hen zo te helpen de belemmeringen voor leren en
studeren te overwinnen.

Begeleiding en advisering bij volwasseneneducatie
Volgens het glossarium van Eurostat (2019) 3 wordt onder volwasseneneducatie verstaan "de
deelname van volwassenen aan een leven lang leren", gewoonlijk na het einde van het initieel
onderwijs. Een leven lang leren verwijst naar alle leeractiviteiten die gedurende het hele leven

EUROSTAT-STATISTIEKEN UITGELEGD (2019). Woordenlijst: Een leven lang leren. [Online] Available from: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Lifelonglearning. [Accessed: 20th March 2020]
3
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worden ondernomen met het oog op de verbetering van kennis, vaardigheden en competenties,
binnen persoonlijke, burgerlijke, sociale of werk gerelateerde perspectieven.
Begeleiding speelt een belangrijke rol in het EU-beleid voor onderwijs, opleiding en
werkgelegenheid (Platform Een leven lang leren, 2020) 4. Het aanbieden van levenslange
begeleiding wordt erkend als een eerste vereiste om levenslang leren voor Europese burgers tot
een realiteit te maken. In 1992 heeft de Europese Commissie Euroguidance opgericht - een
Europees netwerk van nationale middelen en informatiecentra voor begeleiding. De belangrijkste
doelgroep van Euroguidance bestaat uit begeleiders in het onderwijs en de arbeidsbemiddeling,
onder wie professionals die informatie en begeleiding geven over internationale leermogelijkheden
aan eindgebruikers die in het buitenland willen studeren of een opleiding willen volgen. Het
bevordert mobiliteit en helpt studie- en beroepskeuzevoorlichters en individuen om een beter
inzicht te krijgen in de mogelijkheden die Europese burgers in heel Europa ter beschikking staan
(Euroguidance, 2020) 5.
Naarmate het volwassenenonderwijs zich ontwikkelt en de onderwijservaringen van de studenten
veranderen, is het belangrijk dat volwassen studenten begeleiding en advies krijgen. Het proces van
begeleiding en advisering voor volwassenen is alleen zinvol wanneer het wordt bezien vanuit de
levensloop van een persoon, omdat de levenscyclus van volwassenen een proces is van
voortdurende verandering en ontwikkeling. Daarom is het ook belangrijk te beseffen dat elk
individueel leven wordt geleefd binnen verschillende sociale contexten en invloeden en dat zij
rekening moeten houden met verschillende verwachtingen en aspiraties, bijvoorbeeld (WOOLFE et
al, 1987). 6 Deze diversiteit vloeit voort uit de verschillende behoeften die volwassenen in
verschillende perioden van hun leven hebben. Het is gebaseerd op hun interesses, gekoppeld aan
hun dagelijks leven en werk en daarnaast afgeleid van de behoefte om problemen op te lossen en
de manier waarop het individu binnen de gemeenschap functioneert.
De studie door volwassen studenten kan worden vergemakkelijkt door doelmatige begeleiding en
advisering, gericht op het wegnemen van de belemmeringen voor leren en studeren. In het geval
van laaggeschoolde student volwassenen is individuele begeleiding en advisering van essentieel

PLATFORM VOOR EEN LEVEN LANG LEREN (2020). Richtsnoer. [Online] Beschikbaar via: http://lllplatform.eu/policy-areas/skills-andqualifications/guidance/. [Accessed: 20th March 2020]
5
EUROGUIDANCE (2020). Over ons. [Online] Beschikbaar via: https://www.euroguidance.eu/about-us. [Geraadpleegd: 20 maart 2020]
6
WOOLFE, R. et al (1987). Begeleiding en Counselling in Volwassenen- en Voortgezet Onderwijs: Een Ontwikkelingsperspectief. [Online] Beschikbaar
via: https://eric.ed.gov/?id=ED299378. [Accessed: 20th March 2020]
4
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belang. Door middel van doelgerichte outreach-, begeleidings- en motiveringsstrategieën zullen de
professionals laaggeschoolde of laaggekwalificeerde volwassenen van alle leeftijden kunnen
aanmoedigen om toe te werken naar hogere kwalificaties.
Volgens de EU-Resolutie van de Raad van 21 november 2008 7 is begeleiding "een continu proces dat
burgers van alle leeftijden en gedurende hun hele leven in staat stelt hun vaardigheden,
competenties en interesses te identificeren, beslissingen te nemen over onderwijs, opleiding en
werk, en hun levensloop in onderwijs, opleiding, werk en andere contexten te beheren". In feite
heeft begeleiding en advisering in het volwassenenonderwijs verschillende functies (Krasovec,
2011) 8 :


Meer te weten komen over persoonlijke kenmerken, interesses en capaciteiten



Nieuwe gewoonten en drijfveren aanleren



Informeren over onderwijsaanbod



Hulp bij het bereiken van doelstellingen op het gebied van onderwijs, persoonlijk of
professioneel traject



Oriëntatie op het overwinnen van diverse obstakels die zich tijdens het onderwijsproces
voordoen



Ondersteuning bij leer- en onderwijstechnologieën en ontwikkeling van methoden en
technieken voor efficiënt leren



Erkenning van eerdere leerervaringen

De British Association for Counselling (1986 in Sheppard, 2015) 9 definieert counseling als "het
deskundig en principiële gebruik van relaties, om zelfkennis, emotionele acceptatie en groei en de
optimale ontwikkeling van persoonlijke hulpbronnen te faciliteren. Het algemene doel is om een
mogelijkheid te bieden om te werken aan een leven met meer voldoening en meer hulpmiddelen.
Counselling-relaties zullen variëren naargelang de behoefte, maar kunnen betrekking hebben op
ontwikkelingskwesties, het aanpakken en oplossen van specifieke problemen, het nemen van

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (2008). Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad
bijeen, van 21 november 2008, over betere integratie van levenslange begeleiding in de strategieën voor een leven lang leren. Publicatieblad van de
Europese Unie. C319, 4-7. [Online] Beschikbaar via: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:42008X1213(02)&from=EN.
[Accessed: 5th January 2020].
8
KRASOVEC, S. (2011). Begeleiding en Counselling in het volwassenenonderwijs: Voorbeeld van Slovenië, Engeland en Ierland. [Online] Beschikbaar
via: http://www.as.edu.rs/pdf/articles/49. [Accessed: 5th January 2020]
9
SHEPPARD, G. (2015). Wat is Counselling? Een zoektocht naar een definitie. Notitie over ethiek, juridische kwesties en normen voor Counsellors.
[Online] Beschikbaar via: (https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2015/05/NOE.What-is-Counselling-A-Search-for-a-Definition.pdf.
[Accessed: 3 maart 2020]
7
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beslissingen, het omgaan met crisis, het ontwikkelen van persoonlijke inzichten en kennis, het
verwerken van innerlijke conflicten, of het verbeteren van relaties met anderen".

Toekomstgerichtheid en op hoop gebaseerde begeleiding
en advisering
Begeleiding en counseling kunnen worden beschouwd als een landkaart; hoewel het doel in de
toekomst ligt, is het uitgangspunt het heden van de persoon die wordt geadviseerd; dit wordt op
zijn beurt beïnvloed door zijn verleden. Päivi-Katriina Juutilainen's voorstelling van op hoop
gebaseerde studentenbegeleiding (2019) 10:

Figuur 1: Op hoop gebaseerde studentenbegeleiding

10

JUUTILAINEN, P-K. & MÄKELÄ, N. (2019). "MÄ OON VAAN HALUNNU OLLA SIINÄ KAMPAAJAKUPLASSA" Opintopolku amiksesta korkeakouluun opiskelijoiden kokemuksia ohjauksesta ja opinnoista. In Ed. P-E. Ikonen & K. Voutila. Jatkoväylällä. Yhteistyöllä ammatillisesta koulutuksesta
ammattikorkeakouluun.
[Online]
Available
from:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/155042/URNISBN9789523441101.pdf?sequence=4&isAllowed=y. [Accessed: 22 September 2020]
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Het verleden


Ervaringen met succes en mislukking kunnen van invloed zijn op het concept van
zelfredzaamheid

en dus ook op het concept van vooruitkijken naar toekomstige

mogelijkheden. Het aantal van deze ervaringen hangt ook af van het aantal levensjaren.


Naast de motivatie staat de vraag centraal naar de belangrijkste doelen die worden
nagestreefd en de middelen waarmee deze doelen kunnen worden bereikt. Wat de
motivatie betreft, is aangetoond dat het van doorslaggevend belang is dat een persoon
in staat is zichzelf doelen te stellen - doelen die bovendien haalbaar zijn.



De kansen op formeel onderwijs voor de generatie die nu ouder is dan 80 waren
voornamelijk beperkt tot de lagere

school, uitgebreid leren aan hogere

onderwijsinstellingen (gymnasium of universiteit) was eerder schaars en beperkt tot
mensen die het zich konden veroorloven. Om een beroep te leren was het heel gewoon
om in de leer te gaan. Over het algemeen gingen jongens naar het technisch
beroepsonderwijs en leerden meisjes huishoudelijk werk of secretaresse te worden.
Vrouwen mochten zelden hoger onderwijs volgen.


Het verleden moet positief worden beschouwd als deel van het project om het zelf te
construeren.

De toekomstige horizon


Is niet vooraf bepaald. In de postmoderne wereld wordt de toekomst bepaald door
onzekerheid, die de keuze belemmert.



De toekomsthorizon heeft ook een verschillende duur in termen van tijdschaal,
aangezien jongere leerlingen vooral op middellange of lange termijn denken, terwijl de
leerlingen van boven de 80 eerder alleen op korte termijn denken.



Zowel de sociaal-culturele context als de individuele competenties en kenmerken
beïnvloeden het vermogen van de leerling om zich toekomstvisies te vormen. De rol van
begeleiding en advisering is het vergroten van een schaal van deze visies.



In het op hoop gebaseerde denken is het stellen van concrete tussendoelen van
bijzonder belang; aldus wordt het proximale concept van het individu benut. De
cursusselectie wordt in het algemeen aan het begin van de studie gemaakt, waarbij
tussendoelen zoals basistaal en andere studieprogramma's worden vastgesteld. De
keuze van de cursussen biedt een basis voor zelfreflectie, waarbij de studenten de
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gelegenheid hebben hun vooroordelen over hun eigen vaardigheden en motivatie te
evalueren. Indien het studieprogramma niet met de vooropgezette ideeën van de
studenten overeenstemt, kunnen alternatieve opties worden aangeboden. Over het
algemeen worden de studenten echter aangemoedigd om de door hen gekozen
cursussen af te maken, omdat het onderwerp later nuttig kan blijken als bijvak. Voltooide
cursussen verhogen het gevoel van eigenwaarde van de leerling.
Toevalligheden 11


In de postmoderne samenleving wordt de toekomst gedefinieerd als voorwaardelijk en
onzeker. Veel toekomstige bedreigingen waarop het individu geen vat heeft, zoals de
klimaatverandering en COVID-19, veroorzaken angst, die de verwachtingen voor de
toekomst overschaduwt. De onzekerheid en onvoorspelbaarheid van het menselijk
levenstraject draagt daar nog aan bij. Veerkracht kan worden gedefinieerd als
doorzettingsvermogen of het vermogen om tegenslagen psychologisch te boven te
komen.



Toevalligheden kunnen hier een sterke invloed hebben. De perceptie van de mensen
over de toekomst staat centraal. Toeval/geluk kan zowel als kans en/of bedreiging
worden gezien.



Hoop en vertrouwen in de toekomst stellen mensen in staat om in het heden te
handelen. Het is belangrijk om de kansen die zich aandienen te kunnen grijpen. Het
verleden kan enige invloed hebben, maar een mens met hoop durft kansen te grijpen.

Identiteit


Een onvervreemdbaar deel van de postmoderne identiteit is onzekerheid en
ontwrichting. Het sociologische subject is geconstrueerd vanuit de gedachte dat het Zelf
ontstaat in een interactieve relatie met anderen. In deze context worden de elementen
geconstrueerd die centraal staan bij de vorming van de identiteit: kennis, vaardigheden,
betekenissen en symbolen, die dienen om de vraag te beantwoorden: wie ben ik? Het
Zelf wordt ook ontwikkeld door sociale interacties.

11
De "Planned happenstance" theorie werd in 1999 geïntroduceerd door Mitchell, Levin en Krumboltz. Zij verduidelijkten het als "het construeren
van onverwachte loopbaankansen" en beweren dat studenten loopbaangebeurtenissen in hun leven kunnen "plannen", erop voorbereid zijn en ze
zelfs kunnen "construeren" of "genereren".
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Naast de omgeving worden de handelingen van het individu ook beïnvloed door
psychologische actoren, die variëren naar gelang van de fasen van de levenscyclus. Een
persoon moet in staat zijn, zijn doelstellingen en einddoelen aan te passen aan externe
en interne veranderende omstandigheden, die zich uiteindelijk steeds vaker voordoen
naarmate we ouder worden.



Beslissingen over het onderwijs staan centraal bij de socialisatie van alle leeftijden en bij
de identiteitsvorming van de jongere. Het kader dat door het onderwijsstelsel wordt
geboden, stelt hen in staat hun horizon van mogelijkheden te construeren.

Het

basisprincipe is dat leerlingen hun doelen zullen moeten bijstellen en aanpassen aan de
veranderende situatie. De feedback die zij krijgen helpt bij de (verdere) constructie van
hun identiteit en zelfbesef.

Juutilainens beschrijving van op hoop gebaseerde studiebegeleiding kan ook worden toegepast op
eerder waargenomen onderzoeksgegevens over de betekenis van een jaar volkshogeschool

12,

of

meer in het algemeen, van leren via andere vormen van volwassenenonderwijs. Van centrale
betekenis zijn de volgende gebieden: leren zelfstandig te zijn, motivatie, het vinden van een eigen
richting en het bereiken van volwassenheid in kennis en vaardigheden. De volwasseneneducatie is
een tijd waarin mensen moeten nadenken over de toekomst en de mogelijkheden die deze biedt,
en over hun eigen motivatie in relatie tot zowel het heden als het verleden. Binnen het heden zijn
er drie niveaus van tijdelijkheid, waarin de toekomst het heden bepaalt.
Er is onderzoek gedaan naar het denken van jongeren over hun eigen toekomst aan de hand van
het concept toekomstgerichtheid. Toekomstgerichtheid omvat de plannen, houdingen en
ervaringen van een individu met betrekking tot het beheer van het leven, die allen worden
beïnvloed door de kenmerken van het individu en de sociaal-culturele context. Een persoon leeft
steeds meer in de toekomst, waar hij zich steeds meer bewust wordt van de risico's voor zichzelf en
voor anderen. Zelfreflectie werkt op een heden-toekomst-as. Het is altijd toekomstgericht. Het
leven verloopt echter niet in een rechte lijn; de levensfasen bestaan veeleer uit perioden van
stabiliteit, verandering, continuïteit, gebrek aan continuïteit, evenwicht en chaos.

NIEMI, A. (2008). Vuosi elämästä. Työväen Akatemian opiskelijoiden kansanopistovuodenkokemukset ja merkitykset. Universiteit van Jyväskylä.
[Online] Beschikbaar via: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/18466/URN_NBN_fi_jyu-200803131259.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
[Accessed: 16th September 2020]
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Toekomstgerichtheid wordt gezien als verband houdend met de fases van menselijke ontwikkeling.
Mensen denken in detail over hun toekomst na in fasen van hun levenscyclus. In het geval van
jongeren is de tijd na de middelbare school of de beroepsopleiding de overgang naar de
volwassenheid. Zo is een jaar op de volkshogeschool voor velen een tijd waarin zij nadenken over
hun eigen toekomst en zich vragen stellen over zaken als opleiding en werk.

Persoonlijke

toekomstgerichtheid is afhankelijk van cognitieve concepten van het verleden, het heden en de
toekomst. Toekomstgerichtheid is zelden een uniforme, bewuste houding, aangezien de factoren
die daarop van invloed zijn slechts in korte en smalle levensfasen naar voren komen.
Jongvolwassenen (20-25 jaar) bevinden zich volgens de ontwikkelingstheorie van Loevinger in het
stadium van zelfbewustzijn, dat de ontwikkeling als individu en de aanvaarding van verschillen
omvat; dit uit zich onder meer in het afstand doen van traditionele rollen en
beschermingsmechanismen.

Zelfredzaamheid

wordt

opgebouwd

door

interactie

met

leeftijdgenoten. In de ontwikkeling van het zelf kunnen drie hiërarchische niveaus worden
onderscheiden: bewustzijn, individualisme en autonomie en integratie. Op het niveau van
bewustzijn voelt het individu verantwoordelijkheid tegenover andere mensen en wil het de eigen
persoonlijke grenzen testen, wat op zijn beurt de groei van zelfredzaamheid versterkt. Het niveau
van het individualisme betreft het autonome ego en de ontdekking van het zelf als individu.
Zelfreflectie en een kritische houding tegenover zichzelf worden op dit niveau versterkt. Op het
hoogste niveau in de hiërarchie - dat van autonomie en integratie - is het individu in staat interne
conflicten onder ogen te zien, te verdragen en op te lossen. In dit stadium heeft het individu
zelfcontrole, gedraagt hij zich authentiek en is hij in staat tot zelfsturing.
Volwassen studenten zijn een heterogene groep. We gaan uit van het feit dat volwassenen (ouder
dan 25 jaar) alle diversiteit behouden die zij van hun kindertijd en adolescentie hebben meegebracht
naar hun volwassenheid, maar de diversiteit neemt nog steeds toe of verandert, net als de rollen en
taken van volwassenen in verschillende levensperioden. Dit alles beïnvloedt en bepaalt de
behoeften van volwassenen aan verder onderwijs en leren, alsmede hun mogelijkheden,
bekwaamheden en concrete trajecten van onderwijs en leren.
De kenmerken van specifieke groepen student volwassenen, zoals hun culturele en
sociaaleconomische situatie en eerdere leerervaringen, moeten bekend zijn, samen met andere
leerparameters, om voor hen passende onderwijsmogelijkheden te plannen en uit te voeren.

Toekomstgerichtheid en op hoop gebaseerde begeleiding en advisering

De groepen volwassenen die moeilijker toegang hebben tot onderwijs moeten speciale aandacht
krijgen; met name de kwetsbare groepen zoals migranten, langdurig werklozen, ex-gedetineerden,
mensen in voorbereiding op vrijlating en mensen met speciale behoeften. De problemen van deze
groepen komen tot uiting in werkloosheid, lage opleiding, dakloosheid en, als gevolg daarvan,
verdere uitsluiting uit de samenleving. Kwetsbaarheid kan voortkomen uit fysieke kenmerken, uit
sociale, economische, politieke en culturele factoren, uit actuele conflicten, enzovoort.
De aanbevelingen van de European Association for Adult Education (EAEA) benadrukken de
voordelen van onderwijs aan ouderen (ouder dan 50 jaar), en zijn vergelijkbaar met de voorstellen
van het Pan-European Forum for the Elderly Education van het PEFETE-netwerk (Mercken, 2004 in
EAEA, 2006) 13:


Zelfstandig en ervaringsleren: ouderen zijn gewoonlijk meer betrokken bij hun opleiding,
hebben levenslange ervaringen die zij met anderen kunnen delen en zijn over het algemeen
intensief betrokken bij het onderwijsproces..;



Veel ruimte voor vrijwilligerswerk: veel activiteiten in het ouderenonderwijs hebben de
kenmerken van samenwerking; senioren kunnen vrijwilligerswerk doen in het
ouderenonderwijs;



Bijdrage aan het cultureel erfgoed en het menselijk kapitaal: senioren kunnen een
belangrijke rol spelen met betrekking tot het cultureel erfgoed;



Diverse onderwijsmogelijkheden: Onderwijs aan de oudere bevolking wordt verzorgd door
diverse organisaties, van faculteiten en andere organisaties in het formele onderwijssysteem
tot particuliere organisaties, zelfhulporganisaties, plaatselijke groepen van vrijwilligers.

Oudere volwassenen vormen een heterogene groep wanneer rekening wordt gehouden met
verschillen zoals inkomen, opleiding, gezondheid en achtergrond. In dit handboek verdelen we
oudere volwassenen in twee groepen: zeer oude volwassenen, geboren voor de Tweede
Wereldoorlog (80+) en jongere oudere volwassenen, waaronder de babyboomgeneratie (65-79).
Mensen van 80 jaar en ouder kunnen weliswaar zelfstandig wonen, maar velen van hen lijden aan
chronische ziekten (3/4 heeft meerdere chronische ziekten, zoals hart- of longziekten, suikerziekte,
dementie) of hebben incidenteel mobiliteitsproblemen (minder goed ter been, niet in staat om een

13
EAEA - EUROPESE VERENIGING VOOR VOLWASSENENONDERWIJS (2006). Trends en vraagstukken in het volwassenenonderwijs in Europa. [Online]
Beschikbaar via: http://www.new-views.eu/resources/adult-education-trends-and-issues-in-europe.pdf. [Geraadpleegd op 20 februari 2021].
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trap op te lopen, gebruik moeten maken van een rollator of rolstoel). De mogelijkheden om formeel
onderwijs te volgen waren voor deze generatie beperkt tot de lagere school, langer leren aan
instellingen voor hoger onderwijs (gymnasium of universiteit) was eerder schaars en beperkt tot
mensen die het zich konden veroorloven. Om een beroep te leren, was het heel gewoon om in de
leer te gaan. Over het algemeen gingen jongens naar het technisch beroepsonderwijs en leerden
meisjes huishoudelijk werk of secretaresse te worden. Vrouwen mochten zelden hoger onderwijs
volgen.
Hoe anders verliep deze situatie voor hen die na de oorlog geboren werden. In veel landen werd
onderwijs voor de bevolking een van de prioriteiten. Onderwijs werd verplicht voor iedereen jonger
dan 16 of 17 jaar. Dit en het feit dat handenarbeid werd verplaatst naar lagere-inkomenslanden en
andere banen met een ander soort vaardigheden en competenties, gaf een impuls aan het
opleidingsniveau van de gehele bevolking.
Een grote minderheid van de oudere volwassenen heeft digitale vaardigheden ontwikkeld, uit eigen
interesse, door de voortschrijdende digitalisering van de samenleving (internetbankieren, online
winkelen, overheids- en bedrijfsinformatie) en om gelijke tred te houden met de (klein)kinderen.
Kijkend naar de algemene schets van oudere volwassenen, zou levenslang leren op oudere leeftijd
(65+) de volgende elementen kunnen omvatten:


ontwikkeling van digitale vaardigheden, om verbonden te blijven met anderen (vooral in
tijden van pandemie) en autonoom en onafhankelijk te blijven.



Inhaalslag of tweede kans onderwijs: het leren van een nieuwe taal of andere
interessegebieden, zoals geschiedenis, filosofie, politieke wetenschappen. Ter compensatie
van wat in het vroegere leven is gemist en na pensionering kan worden ingehaald. In OostEuropa is onderwijs voor de derde leeftijd vrij populair. In andere landen universitaire
cursussen voor oudere volwassenen.



Hobby's training en training na pensionering: wat te doen met lege dagen en lege nesten.
Bloemschikken, mindfulness, yoga, schilderen en biografieën schrijven zijn enkele
voorbeelden.



Leren van de ouderdom: hoe om te gaan met verlies (echtgenoot of echtgenote, vrienden,
maar ook verlies van geestelijke of lichamelijke kracht), hoe om te gaan met ziekten.

De beste praktijken

Parameters om achtergrondleren in kaart te brengen
Zoals eerder vermeld 14, worden de personen die in begeleiding en counseling geadviseerd worden,
beïnvloed door hun verleden. Dit handboek beoogt een kader te ontwikkelen voor de begeleiding
en advisering in volwasseneneducatie om de volgende achtergrondleerparameters in kaart te
brengen:


Erkenning van eerdere leerervaringen



Zelfbewustzijn als een student



Factoren van zelfbewustzijn
o Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren
o Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten



Metacognitieve vaardigheden



Motivatie



Culturele- en sociaaleconomische achtergrond

Figuur 2: Parameters om achtergrondleren in kaart te brengen

Erkenning van eerdere leerervaringen is voor volwassen studenten nog belangrijker dan voor
andere studenten, omdat zij eerder onderwijs hebben genoten en een leven hebben geleid. De
volwassen student heeft zowel formeel als niet-formeel onderwijs genoten. Het verbinden van
nieuwe kennis met eerdere kennis maakt leren meer affectief. Het zelfbewustzijn als student is
gevormd door alle andere leerervaringen. Door reflectie is het mogelijk nieuwe perspectieven te
verwerven om een vollediger begrip te krijgen van veranderende gebeurtenissen. De begeleider
heeft een zeer belangrijke rol bij het ongedaan maken van de negatieve cirkels die door slechte

14
JUUTILAINEN, P-K. & MÄKELÄ, N. (2019). "MÄ OON VAAN HALUNNU OLLA SIINÄ KAMPAAJAKUPLASSA" Opintopolku amiksesta korkeakouluun opiskelijoiden kokemuksia ohjauksesta ja opinnoista. In Ed. P-E. Ikonen & K. Voutila. Jatkoväylällä. Yhteistyöllä ammatillisesta koulutuksesta
ammattikorkeakouluun. [Online] Beschikbaar via: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/155042/URNISBN9789523441101.pdf?
sequence=4&isAllowed=y. [Accessed: 22 September 2020]

De beste praktijken

leerervaringen zijn ontstaan. Erkenning van de belemmeringen voor volwasseneneducatie verbetert
de leerresultaten. Vaak wordt verwacht dat de volwassen student over voldoende
zelfsturingsvaardigheden beschikt om de verantwoordelijkheid voor het eigen leren op zich te
nemen. Dit is echter niet altijd het geval. In de Finse en Sloveense realiteit is het mogelijk de
verantwoordelijkheid te verdelen, bijvoorbeeld door de begeleider tijdschema's voor studietaken
te laten opstellen. Ook de uitbreiding van zelfreflectie tot het leerproces maakt het mogelijk de
studie van volwassen studenten te motiveren en te plannen.
Voldoende zelfrespect kan de angst om te leren overwinnen en er is geen behoefte aan speciale
strategieën om mislukkingen het hoofd te bieden. Voldoende zelfrespect maakt het voor de
volwassen student mogelijk om nieuwe dingen uit te proberen en uitdagingen positief te zien.
Afhankelijk van de context is het mogelijk om eventuele problemen van volwassen studenten op
het gebied van cognitieve vaardigheden te verlichten, bijvoorbeeld door te helpen met
studiestrategieën en door examen- en opstelcursussen aan te bieden. Effectief leren vereist dat een
volwassen student actief kan zijn en zowel de activiteit als het te bestuderen onderwerp interessant
vindt. Motivatie om te leren kan worden onderverdeeld in interne en externe motieven. Een
evenwicht vinden tussen gezin, werk en studie kan moeilijk zijn.
Meer dan het ondersteunen van de keuze van een specifiek kwalificatietraject en/of beroepstraject,
wordt verwacht dat begeleidings- en adviesactiviteiten burgers van verschillende leeftijden en in
verschillende situaties voorbereiden om de uitdagingen van de arbeidsmarkt aan te kunnen. Dit
door te anticiperen op de verschillende overgangen die de burgers gaan maken en deze te beheren.
In de Portugese realiteit van de levenslange begeleiding en advisering15 door de Qualifica Centra
bijvoorbeeld, wordt van de ontwikkelde activiteiten verwacht dat ze burgers in staat stellen hun
loopbaan effectief te beheren en levensprojecten op te bouwen, waarbij verschillende overgangen
worden vergemakkelijkt: tussen school en de arbeidsmarkt, de terugkeer naar het onderwijs- of
opleidingssysteem, de overgang tussen werk en werkloosheid, tussen verschillende banen en tussen
werk en pensionering. Het gaat om een paradigmaverschuiving, waarbij het accent verschuift van
een interventie die louter gericht is op de ondersteuning van de besluitvorming over een studie- of
beroepsopleiding -gecontextualiseerd in de tijd en in het organisme waarin deze beschikbaar wordt

ANQEP - AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL (2017). Levenslange Begeleiding in de Qualifica Centra:
Methodologische gids. [Online] Beschikbaar via: https://anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf. [Accessed: 15 januari 2020]
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gesteld (onderwijscontext, openbare arbeidsbemiddelingsdienst of andere)- naar een interventie
gedurende de gehele levenscyclus, gericht op de ondersteuning van deze overgangen.

De beste praktijken
Het begeleidings- en oriëntatieproces kan verschillende methodologieën en processen volgen. De
volgende figuur illustreert verschillende stadia van interventie in het oriëntatieproces, gebaseerd
op het Qualifica Centrum van CEARTE 16en de Methodologische Gidsen van de Qualifica Centra 17:

Figuur 3: Fasen van de begeleidings- en adviesinterventie

Deze eerste twee fasen van de begeleidings- en oriëntatie-interventie kunnen worden toegepast op
verschillende contexten en doelgroepen en op grond van specifieke kenmerken. Dit zijn de
belangrijkste fasen om achtergrondleerparameters in kaart te brengen, ook al kan het begeleidingsen oriëntatieproces een continu proces zijn, in verschillende situaties. Eén-op-één-gesprekken met
de kandidaat moeten een prioriteit zijn. De sessies kunnen echter ook in een kleine groep
plaatsvinden. In deze fasen worden de doelstellingen van het kader voor levenslange begeleiding
nagestreefd, namelijk de ontwikkeling van het zelfbeeld en een doeltreffende interactie.

CEARTE - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E O PATRIMÓNIO. [Online] Beschikbaar via: https://www.cearte.pt/.
[Accessed: 15th January 2020]
17
ANQEP - AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL (2017). Levenslange Begeleiding in de Qualifica Centra:
Methodologische gids. [Online] Beschikbaar via: https://anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf. [Accessed: 15 januari 2020]
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1. Openings-/welkomstsessie (groep of individueel)
● Inschrijving
● Informatie

en

verduidelijking

over

de

opdracht

en

het

bereik

van

de

diensten/opleidingscentrum/school
● Algemene informatie over de verschillende kwalificaties
2. Eerste beoordeling (één tot zes sessies - groep of individueel)
● Analyse van het profiel van de kandidaat (zelfbeeld en vermogen tot interactie)
● Begin met het verzamelen van officiële bewijzen en andere relevante documentatie
● Voorbereiding en ontwikkeling van een portfolio, indien van toepassing (zie hoofdstuk 1B.
Geschikte werkwijzen voor het werken in kleine groepen)
De openingssessie moet worden afgesloten met het schema van de volgende sessies/stadia en met
de vermelding van de documenten en informatie die de kandidaat moet verzamelen. Dit schema is
ook bedoeld om de kandidaat verantwoordelijk te houden voor het registratieproces en hem
bewust te maken van het belang van het bijwonen van de volgende sessies.
Bij de eerste beoordeling wordt nadere informatie verzameld over het profiel van de kandidaat, zijn
vooropleiding en onderwijs, alsmede zijn werk- of beroepservaring. Daartoe kunnen verschillende
instrumenten worden gebruikt, namelijk diagnostische activiteiten, leerplananalyse, interviews,
en/of andere, waarmee informatie kan worden verzameld die relevant wordt geacht voor de
karakterisering/constructie van het respectieve profiel en de identificatie van hun behoeften,
motiveringen en verwachtingen.
Dit handboek geeft een beeld van de begeleidings- en adviesverleningspraktijken die geschikt zijn
bevonden om de volgende achtergrondleerparameters in kaart te brengen:
1. Erkenning van eerdere leerervaringen
2. Zelfbewustzijn als een student
3. Factoren van zelfbewustzijn
a. Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren
b. Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten
4. Metacognitieve vaardigheden
5. Motivatie
6. Sociaal-economische achtergrond

De beste praktijken

De praktijken zijn onderverdeeld in twee categorieën: geschikte praktijken voor individuele
begeleiding en adviesverlening en geschikte praktijken voor het werken in kleine groepen. In
sommige gevallen zijn er praktijken die geschikt zijn voor zowel individuele als kleine
groepsactiviteiten.

De beste praktijken

1. Erkenning van eerdere leerervaringen
Erkenning van eerdere leerervaringen is voor student volwassenen zelfs nog belangrijker dan voor
andere studenten; de student heeft zowel formeel als niet-formeel onderwijs genoten uit eerdere
opleidingen en andere ervaringen. De erkenning van eerdere leerervaringen (RPL) beschrijft een
proces dat wordt gebruikt om vaardigheden en kennis die buiten het formele onderwijs- en
opleidingsstelsel zijn verworven, te evalueren met het oog op de erkenning van levensprestaties
aan de hand van een bepaalde reeks normen of leerresultaten18 . Alle kennis, vaardigheden en
gedragingen die in de norm worden uiteengezet, moeten in aanmerking worden genomen bij de
evaluatie van het eerdere leren van de student en RPL moet deel uitmaken van de beoordeling van
de geschiktheid van de student (GOV.UK, 2019) 19. Bij de erkenning van eerdere leerervaringen moet
het volgende in overweging worden genomen:


Werkervaring



Vooropleiding,

training

of

bijbehorende

kwalificatie(s)

in

een

aanverwante

sector/onderwerp/gebied


Eventueel eerder gevolgde stage.

Op die manier kan RPL het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen vergroten en helpen bij
de loopbaanontwikkeling en -planning. RPL heeft een reële waarde bij de erkenning en bevordering
van een leven lang leren en van de behoeften van de samenleving aan een adequaat geschoolde en
capabele beroepsbevolking (The Opening University, 2020) 20. Het koppelen van nieuwe kennis aan
eerdere kennis maakt leren effectiever.
Momenteel wordt verwacht dat elke persoon tijdens zijn leven verschillende beroepen zal
uitoefenen, waarbij naast beroepsvaardigheden ook andere transversale vaardigheden van groot
belang zijn, zoals communicatie, veerkracht, aanpassingsvermogen en initiatief. Meer dan het
ondersteunen van de keuze voor een specifiek kwalificatietraject of beroepstraject, wordt nu van
begeleidingsactiviteiten verwacht dat ze burgers van verschillende leeftijden en in verschillende

KWALITEIT EN KWALIFICATIES IERLAND (2020). Erkenning van eerdere leerervaringen. [Online] Beschikbaar via:
https://www.qqi.ie/Articles/Pages/Recognition-of-Prior-Learning-RPL.aspx . [Accessed: 5th March 2020]
19
GOV.UK (2019. Leerlingschap: initiële beoordeling om voorafgaand leren te erkennen. [Online] Beschikbaar via:
https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeships-recognition-of-prior-learning/apprenticeships-initial-assessment-to-recognise-priorlearning [Geraadpleegd: 15 januari 2020]
20
DE OPEN UNIVERSITEIT (2020). Erkenning van eerdere leerervaringen. [Online] Beschikbaar via: http://www.open.ac.uk/cicp/main/ recognitionprior-learning. [Accessed: 6 maart 2020]
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De beste praktijken

situaties voorbereiden om de uitdagingen van de arbeidsmarkt aan te kunnen, door te anticiperen
op en om te gaan met de verschillende overgangen die ze gaan maken (ANQEP, 2017). 21

1A. Geschikte praktijken voor individuele begeleiding en adviesverlening
Op het aanmeldingsformulier wordt vaak gevraagd naar de vooropleiding van de student
volwassenen voordat zij weer naar school gaan of een opleiding gaan volgen. Dit zou later als
uitgangspunt kunnen dienen voor persoonlijke gesprekken met een tutor aan het begin van hun
studie. Op het aanvraagformulier wordt echter bijna nooit naar niet-formeel leren gevraagd en de
aanvragers vinden het vaak geen belangrijk antwoord. Zij kunnen ook denken dat het vermelden
van onvoltooid onderwijs onbelangrijk, onverstandig of zelfs schadelijk kan zijn voor een succesvolle
sollicitatie.
Nieuwe volwassen studenten zullen hun aanvraagformulieren, wanneer zij weer gaan studeren,
omzetten in persoonlijke onderwijsplannen. Het gaat om een vragenlijst waarin wordt gevraagd
naar eerdere leerervaringen, zowel formele als niet-formele. In het geval van formeel onderwijs (dat
ook degenen omvat die het niet hebben afgemaakt) kunnen er bepaalde gebieden van het
beginnend onderwijs al zijn bestreken en gecertificeerd door de erkende examens, met succes
afgelegde cursussen, of op competenties gebaseerde kwalificaties. Bovendien maakt de aansluiting
van nieuwe op eerdere kennis het leren doeltreffender.
Na de individuele methode waarbij elke vragenlijst wordt bekeken, kan de student volwassene in
het kader van het begeleidingsproces persoonlijk aanvullende informatie verstrekken.

Ljudska univerza Celje (Volksuniversiteit Celje, Slowakije)
De volgende voorbeelden van vragen maken deel uit van institutionele vragenlijsten die worden
gebruikt om vroegere onderwijs- en werkervaring en verworven competenties te evalueren. De
vragenlijst wordt gebruikt in kennismakingsgesprekken die de begeleider met de volwassen student
voert voordat hij zich voor formeel of niet-formeel onderwijs inschrijft. Op basis van de antwoorden
wordt een persoonlijk onderwijsplan voor de student opgesteld. De vragenlijst wordt ook gebruikt
ANQEP - AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL (2017). Levenslange Begeleiding in de Qualifica Centra:
Methodologische gids. [Online] Beschikbaar via: https://www.anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf. [Accessed: 15 januari 2020]
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in individuele of groepsbegeleiding om de vroegere werk- en onderwijservaring van de student
volwassenen te evalueren en op basis van de antwoorden adviseren we over verdere
onderwijsmogelijkheden. 22
Tabel 1: Erkenning van eerdere leerervaringen - Ljudska univerza Celje

Erkenning van eerdere leerervaringen via een persoonlijk onderwijsplan
Vermeld het hoogste opleidingsniveau dat u hebt behaald en de instelling waar u dat hebt gedaan
Andere voltooide opleidingen
Onvolledig onderwijs (onderwijs waaraan begonnen is, maar dat niet is afgemaakt)
Werkervaring op een gebied van uw huidige opleiding
Vermeld, op basis van uw curriculum, de uitgeoefende beroepen/functies, alsmede de kennis die u
tijdens de verschillende ervaringen hebt opgedaan
Informeel verworven kennis en bekwaamheden (kennis verworven buiten het formele onderwijs door
verschillende hobby's, het gebruik van uw computervaardigheden, huishoudelijk werk enz.)

Caritas Coimbra
In het Qualifica Programma 23 bouwt en mobiliseert het 24team van CEARTE specifieke instrumenten,
methodologieën en activiteiten die het hele begeleidingsproces ondersteunen, om specifieke
manieren te helpen creëren of ontwikkelen om vaardigheden en levenservaringen af te stemmen
op studie- en werkactiviteiten. Hieronder staan enkele voorbeelden die gebruikt worden bij het
verzamelen van gegevens over de erkenning van eerdere leerervaringen, die gebruikt kunnen
worden in een individuele sessie (het kan aangepast worden aan groepssessies):
Tabel 2: Erkenning van eerdere leerervaringen - Caritas Coimbra

Erkenning van eerdere leerervaringen
Academisch pad:
 Vermeld het laatste opleidingsniveau dat u hebt behaald, alsmede de instelling waar u het hebt
behaald.
Opleidingstraject:
 Gelieve aan te geven welke opleidingsacties u tot dusver hebt gevolgd.
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QUALIFICA-PROGRAMMA (2017). [Online] Beschikbaar via: https://www.qualifica.gov.pt/#/. [Accessed: 20th January 2020]
24
CEARTE - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E O PATRIMÓNIO. [Online] Beschikbaar via: https://www.cearte.pt/.
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Beroepspad:
 Indien u gewerkt hebt, gelieve uw beroepservaring te vermelden.
 Verwijs op basis van uw ervaring naar de functies die u hebt vervuld en de kennis die u bij de
verschillende ervaringen hebt opgedaan.

1B. Geschikte praktijken voor het werken in kleine groepen
Caritas Coimbra
Het samenstellen van het portfolio 25is een belangrijk hulpmiddel en het moet beginnen met het
verzamelen van officiële bewijzen, voor de erkenning van eerdere leerervaringen, persoonlijke
gegevens, en/of andere documentatie die relevant wordt geacht voor de vaststelling van het profiel
van de kandidaat, waarbij de volgende onderwerpen in overweging moeten worden genomen:
Tabel 3: Erkenning van eerdere leerervaringen - Caritas Coimbra

Erkenning van eerdere leerervaringen
Geslacht en leeftijd
Opleidingsniveau
Huidige beroepssituatie
Verwachtingen/Interesses
Onderwijs/opleidingscursussen
Werkervaring
Vaardigheden verworven door formele, niet-formele en informele leerervaringen
Levenscontext
Beoordeling van de toegankelijkheid
Beschikbaarheid voor studie/promotie
Beschikbaarheid voor het zoeken naar vrijwilligerswerk, stages, uitwisselingsprogramma's voor
studenten, beroepsmobiliteit.

ANQEP - AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL (2017). Levenslange Begeleiding in de Qualifica Centra:
Methodologische gids. [Online] Beschikbaar via: https://anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf. [Accessed: 15 januari 2020]
25
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Deze onderwerpen kunnen dus worden gebruikt om een vragenlijst op te stellen die de student
volwassene zelfstandig of in een semigestructureerd interview moet beantwoorden, om informatie
te verzamelen en een dialoog op gang te brengen, om een persoonlijk educatief plan voor de
student volwassene op te stellen voordat hij zich inschrijft voor een formele of niet-formele
onderwijsopleiding.

De beste praktijken

2. Zelfbewustzijn als een student
De theorieën over zelfbewustzijn zijn volgens APA Dictionary of Psychology (2020) 26, "de theorieën
over de gevolgen van het richten van de aandacht op het Zelf". Soms wordt onderscheid gemaakt
tussen subjectief zelfbewustzijn, dat rechtstreeks voortkomt uit de waarneming en ervaring van
zichzelf als de bron van waarneming en gedrag, en objectief zelfbewustzijn, dat voortkomt uit de
vergelijking van het zelf met de gedragingen, houdingen en eigenschappen van anderen of een of
andere waargenomen norm voor sociale correctheid op een van deze gebieden.
Shelley Duval en Robert Wicklund (Zhu, 2020) 27ontwikkelden de theorie van zelfbewustzijn die zegt
dat "wanneer we onze aandacht op onszelf richten, we ons huidige gedrag evalueren en vergelijken
met onze interne normen en waarden. We worden zelfbewust als objectieve beoordelaars van
onszelf. " Volgens Daniel Goleman (2015)

28,

zijn er vier domeinen van emotionele intelligentie:

zelfbewustzijn, zelfregulatie, empathie, en sociale vaardigheid. Hij stelde een definitie van
zelfbewustzijn voor, als "het kennen van iemands interne toestanden, voorkeur, hulpbronnen, en
intuïties." Dit legt meer nadruk op het vermogen om onze innerlijke wereld, onze gedachten en
emoties te controleren als ze zich voordoen.
In een ander artikel beschrijft Goleman (2019) 29 emotioneel zelfbewustzijn als het vermogen om je
eigen emoties en hun effecten op je prestaties te begrijpen. Je voelt aan hoe anderen jou zien en
stemt zo je zelfbeeld af op een grotere werkelijkheid. Je hebt een accuraat gevoel van je sterktes en
beperkingen, wat je een realistisch zelfvertrouwen geeft. Het geeft je ook duidelijkheid over jouw
waarden en doelgerichtheid, zodat u besluitvaardiger kunt zijn wanneer je een koers uitstippelt.
Erkenning van de belemmeringen voor volwasseneneducatie verbetert de leerresultaten.
Uitbreiding van zelfreflectie tot het leerproces verhoogt de motivatie en een betere planning van
de studie van volwassen studenten. Zelfbewustzijn als student is gevormd door alle andere
leerervaringen. Door reflectie is het mogelijk nieuwe perspectieven te verwerven om een vollediger
begrip van veranderende omstandigheden te krijgen.
APA WOORDENBOEK VAN DE PSYCHOLOGIE (2020). Zelfbewustzijnstheorie. [Online] Beschikbaar via: https://dictionary.apa.org/self-awarenesstheory. [Accessed: 6 maart 2020]
27
ZHU, J. (2020). Wat is zelfbewustzijn en waarom is het belangrijk? [Online] Beschikbaar via: https://positivepsychology.com/self-awarenessmatters-how-you-can-be-more-self-aware/. [Accessed: 2 maart 2020]
28
GOLEMAN, D. (2015). Emotionele Intelligentie. [Online] Beschikbaar via: http://www.danielgoleman.info/daniel-goleman-how-self-awarenessimpacts-your-work/. [Accessed: 2 maart 2020]
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De begeleidende docent heeft een zeer belangrijke rol bij het ongedaan maken van de negatieve
cirkels die door slechte leerervaringen zijn ontstaan. Erkenning van de belemmeringen voor het
leren van volwassenen verbetert de leerresultaten. Vaak wordt verwacht dat de volwassen student
over voldoende zelfsturingsvaardigheden beschikt om de verantwoordelijkheid voor het eigen leren
op zich te nemen. Dit is echter niet altijd het geval. Het is mogelijk de verantwoordelijkheid te
verdelen: bijvoorbeeld door de docent tijdschema's voor studietaken te laten opstellen. Afhankelijk
van de context verhoogt het uitbreiden van zelfreflectie naar het leerproces de motivatie en een
betere planning van de studie van volwassen studenten. Voldoende zelfrespect kan de angsten om
te leren overwinnen, en er zijn geen speciale strategieën nodig om mislukkingen het hoofd te
bieden. Voldoende zelfrespect maakt het voor de volwassen student mogelijk om nieuwe dingen uit
te proberen en uitdagingen positief te zien.
Bij volwassenen is het verband tussen leersucces en gevoel van eigenwaarde zeer sterk, zodat het
belangrijk is dat de studenten leerervaringen en prestaties goed interpreteren en zo vaak mogelijk
in het leerproces succeservaringen opdoen. Individuen die negatieve ervaringen hebben met
eerdere leerervaringen zijn erg onzeker over hun capaciteiten en hun vermogen om onderwijs met
succes af te ronden. Incompetentie kan ook het gevolg zijn van een gebrekkige kennis van de
onderwijsvereisten en een gebrekkige leerplanning.

2A. Praktijken die geschikt zijn voor individuele begeleiding & counseling
Työväen Akatemia
De volgende vragen zijn gebruikt in Työväen Akatemia, aangepast aan de praktijk Opiskelun
taitokartta, ontwikkeld aan de Universiteit van Turku 30:
Tabel 4: Zelfbewustzijn als student - Työväen Akatemia

Zelfbewustzijn als een student
Lezen





Ik ben een trage lezer.
Mijn ogen dwalen af als ik lees, zodat ik het moeilijk heb de zin te volgen.
Ik maak zelden fouten tijdens het lezen.
Ik vind het makkelijk om de centrale ideeën van een tekst te ontdekken.

KLEMOLA, U., IKÄHEIMO, H. & HÄMÄLÄINEN, T. (2019). OHO-opas opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin. [Online] Beschikbaar
via: https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf. [Accessed: 20th February 2021]
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Ik vind het makkelijk om een tekst in zijn geheel te begrijpen.

Engels begrijpen
 Ik vind het makkelijk om een tekst in het Engels in zijn geheel te begrijpen.
 Ik vind het gemakkelijk om de centrale ideeën van een tekst in het Engels te ontdekken.
Schrijven
 Het is makkelijk voor mij om me te concentreren op het schrijven.
 Het is voor mij gemakkelijk om op een veelzijdige manier te schrijven: een tekst opstellen,
combineren, veranderen en ook bewerken.
 Wanneer ik schrijf met gebruikmaking van bronnenmateriaal, vind ik het gemakkelijk om de bron
diepgaand te begrijpen alvorens te schrijven.
 Ik heb geen duidelijk beeld van mijn eigen manier van schrijven.
Studie strategieën
 Ik vind het makkelijk om binnen een gepland schema te blijven.
 Het is moeilijk voor mij om geschikte studiestrategieën te vinden voor verschillende teksten.
 Ik vind het moeilijk om mezelf geconcentreerd te houden tijdens het studeren.
 Ik doe een volhardende inspanning om de moeilijkere teksten in verband met mijn werk te
begrijpen.
De volwassen student beantwoordt vragen met een Likert-schaal, met de volgende keuzemogelijkheden: nooit, soms, meestal, altijd.

Ljudska univerza Celje
De volgende vragen zijn gebruikt in de eerste fasen van het oriëntatieproces in een individueel
gesprek of in een kleine groep, in Ljudska univerza Celje 31:
Tabel 5: Zelfbewustzijn als student - Ljudska univerza Celje

Zelfbewustzijn als een student
Ik weet hoe ik mijn leertijd goed moet plannen.
Als ik iets niet begrijp, zoek ik hulp.
Als het materiaal te veeleisend wordt, stop ik met leren of leer ik alleen de makkelijke delen.
Als ik leer, stel ik doelen waar ik me consequent aan houd.
Ik vind het moeilijk om me aan mijn leerschema te houden.
Bij het leren van lesmateriaal, help ik mezelf door te onderstrepen.
Ik herhaal de stof verschillende keren tijdens het leren.
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Ik doe mijn leertaken goed op regelmatige tijden.
Antwoord op een vijfpunts Likert-schaal: 1 - volledig ongeldig voor mij; 2 - meestal niet geldig voor mij; 3 - ik kan niet beslissen; 4 meestal geldig voor mij; 5 - volledig geldig voor mij.

Het is heel belangrijk dat de begeleider het vragenlijstproces leidt, zodat de volwassen studenten
zich bewust kunnen worden van hun eigen manier van leren. De begeleider kan ook het
leerzelfbeeld van het individu beoordelen. Op basis van de resultaten krijgt het individu een groter
zelfbewustzijn over leren, wat de student volwassenen helpt om het leerproces te controleren en
te sturen.
Työväen Akatemia
De volgende vragen zijn gebruikt in Työväen Akatemia, aangepast aan een praktijk die is ontwikkeld
aan de Universiteit van Oulu 32:
Tabel 6: Zelfbewustzijn als student - Työväen Akatemia

Zelfbewustzijn als een student
Wat voor soort studieopdrachten vind je het makkelijkst om te voltooien?
Wat voor soort leerling ben jij? Hoe studeer en leer je? Wat zijn je sterke punten als leerling?
Welke aspecten van jezelf als leerling wil of moet je het meest verbeteren?
Over wat voor soort taken heb je positieve feedback gekregen?
Waar ben je tevreden over als je jezelf als leerling beoordeelt?

De lijst met open vragen dient als basis voor het gesprek in een persoonlijk gesprek met een
consulent (½ uur).

Ljudska univerza Celje
Het Kolb Leerstijlmodel 33, van David Kolb, is onderverdeeld in vier verschillende stijlen die
voortvloeien uit een leercyclus met vier fasen. Deze leertheorie verschaft niet alleen inzicht in
individuele leerstijlen op basis van de vier kwadranten, maar verklaart ook een leercyclus die op alle

KLEMOLA, U., IKÄHEIMO, H. & HÄMÄLÄINEN, T. (2019). OHO-opas opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin. [Online] Beschikbaar
via: https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf. [Accessed: 20th February 2021]
33
ATKINSON, T. (2018). Kolb Leerstijl. [Online] Beschikbaar via: https://medium.com/proactive-learning/kolb-learning-style-e56162c48d43, [Accessed
9th
September 2020]
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studenten kan worden toegepast. Sommige vragenlijsten worden toegepast om volwassen
studenten te vragen wat hun leer- en cognitieve stijlen zijn:

Figuur 4: Kolb Leerstijlen

Figuur 5: VARK cognitieve stijlen 34

TEACH.COM (2020). Leerstijlen: VARK begrijpen. [Online] Beschikbaar via: https://teach.com/what/teachers-know/learning-styles/ [Accessed 9th
September 2020]
34

De beste praktijken

Het is belangrijk te weten wat de overheersende leerstijl en cognitieve stijlen van de volwassen
studenten zijn. Geen van beide is goed of fout. Het helpt alleen om de voor- en nadelen in het
leerproces te kennen. Als elke student volwassene de sterke en zwakke punten van zijn leerstijl kent,
kan hij zichzelf begeleiden om die stijl te verbeteren of zelfs een leerstijl die niet overheerst te
verbeteren. Kennis van de cognitieve stijl maakt leren veel gemakkelijker en effectiever. Voor
mensen die leerproblemen hebben en niet weten hoe ze het leren moeten aanpakken, gebruiken
begeleiders leerhulpen over hoe te leren. Het doel is te leren hoe te leren.
Caritas Coimbra
De volgende voorbeelden van vragen maken deel uit van institutionele vragenlijsten voor de
analyse/evaluatie van het vorige en huidige onderwijstraject, de beroepservaring, de motivatie,
vaardigheden en belangstelling en het individuele loopbaanproject. Gewoonlijk worden deze
vragenlijsten gebruikt in verschillende diensten die doorverwijzen naar onder meer
opleidingscursussen of beroepsintegratiebureaus. Bijvoorbeeld het Sociaal Integratie Inkomen (RSI),
een sociale beleidsmaatregel die personen of gezinnen met financiële moeilijkheden helpt die steun
nodig hebben om zich beter in de maatschappij te integreren en die aan de voorwaarden voldoen
om in aanmerking te komen.
Tabel 7: Zelfbewustzijn als student - Caritas Coimbra

Zelfbewustzijn als een student
Heb je je ooit bevonden in een situatie van mislukking, schoolverlating of schoolbehoud?
 Ja
 Nee
Als je de vorige vraag met “Ja” hebt beantwoord, welke reden(en) heeft (hebben) er volgens jou toe
bijgedragen dat je op school bent gezakt?
 Gebrek aan belangstelling voor de leerstof
 Infrastructuur van de scholen
 Gebrek aan studie
 Ontbrekende lessen
 Gebrek aan aandacht in de klas
 Wijdverspreide ongedisciplineerdheid op school
 Uitzetting
 Moeilijkheidsgraad van de leerstof
 Onvermogen van de leraar om het onderwerp uit te leggen
 Het gedrag van klasgenoten in de klas
 Gebrek aan opvoeding
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Relatieproblemen met personeel en leraren

In verband met de vorige vraag, waarom denk je dat de redenen die je hebt aangegeven, hebben
bijgedragen tot het niet slagen voor of het niet doorgaan met de school?
Ik ken mijn sterke en zwakke punten met betrekking tot leren (SWOT-analyse)

2B. Praktijken die geschikt zijn voor werken in kleine groep
SWOT-analyse
Volgens Orr (2013) 35 is SWOT een acroniem voor sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Een
SWOT-analyse is een eenvoudig instrument om faculteiten te helpen bij het initiëren van zinvolle
verandering in een programma en om de gegevens te gebruiken voor programmaverbetering. Het
biedt nuttige basisinformatie voor een groep die een toekomstvisie wil hebben of een probleem wil
analyseren.

Figuur 6: Voorbeeld SWOT-analyse

Volgens Valkanos e.a. (2009) 36 heeft de SWOT-analyse als voordeel dat deze techniek vertrouwd en
voor de gebruikers gemakkelijk te begrijpen is en een goede structuur biedt om ideeën over de
toekomst en het vermogen om die toekomst te benutten, te ordenen.
ORR, B. (2013). Het uitvoeren van een SWOT-analyse voor programmaverbetering. US-China Education Review. [Online] Juni 2013, Vol. 3, No. 6, pp.
381-384. Beschikbaar via: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED543801.pdf. [Accessed: 23 March 2020]
36
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Työväen Akatemia
Een leeg SWOT-formulier wordt op dia en voor elke leerling op papier getoond. Een
studiebegeleider opent een gesprek over mogelijke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van
het leren. Daarna schrijft elke leerling in een SWOT-formulier de stellingen die zijn eigen situatie het
best beschrijft. Daarna deelt elk groepslid zijn gedachten, observaties en ideeën over hoe de
leervaardigheden te verbeteren met de rest. Vooral bedreigingen en kansen zijn gemakkelijk
bespreekbaar in een groep.
Een SWOT-formulier kan later gemakkelijk dienen als basis voor het gesprek in een persoonlijk
gesprek met een consulent (½ h).
Caritas Coimbra
In het Gemeenschapscentrum voor Insluiting (CCI) - Centro Comunitário de Inserção 37 , van Caritas
Coimbra, wordt het SWOT-analyse-instrument gebruikt voor activiteiten in kleine groepen om de
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in verband met de leerervaringen te identificeren, om
gemakkelijk na te denken en de interne en externe invloeden te benoemen. Gewoonlijk wordt de
SWOT-analyse voor verschillende doeleinden gebruikt, maar vooral voor verwijzing naar
opleidingscursussen of bureaus voor beroepsintegratie. In sommige gevallen is dit een instrument
dat enige begeleiding en hulp vraagt van de begeleider om te beantwoorden, dus wordt het ook
gebruikt in individuele sessies, waar er meer tijd is om na te denken over de taak. Hieronder vindt
u enkele voorbeelden die in deze oefening worden gebruikt:
Tabel 8: Zelfbewustzijn als student - Caritas Coimbra

SWOT-analyse-instrument om zelfbewustzijn als student in kaart te brengen
Sterke punten:
 Wat doe je goed?
 Uit welke unieke bronnen kun je putten?
 Wat zien anderen als jouw sterke punten?
 Welke sterke punten heb je die anders kunnen worden gebruikt?
Zwakke punten
 Wat zou je kunnen verbeteren?
 Waar ben je minder goed in?
 Wat kunnen anderen als een zwakte zien?
37

CCI - GEMEENSCHAPSCENTRUM VOOR INTEGRATIE. [Online] Beschikbaar via: https://caritascoimbra.pt/2017/noticias/centro-comunitario-deinsercao/. [Geraadpleegd: 15 januari 2020]
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Kansen
 Welke mogelijkheden zijn er voor jou?
 Welke omstandigheden kunnen je helpen om je leerervaringen uit te breiden?
 Wat zijn externe omstandigheden die helpen om je doelen te bereiken?
 Hoe kun je jouw sterke punten omzetten in kansen?
Bedreigingen
 Welke bedreigingen kunnen je schaden?
 Factoren die een risico kunnen vormen voor je succes?
 Welke bedreigingen worden veroorzaakt door je zwakke punten?

De beste praktijken

3. Factoren van zelfbewustzijn
Door de zelfreflectie van de volwassen studenten aan te moedigen en het delen van hun gedachten
met de opvoeders te vergemakkelijken, zullen de volgende methoden helpen om de
belemmeringen voor leren en studeren te overwinnen. Door reflectie verwerven de volwassen
studenten nieuwe perspectieven om een vollediger begrip van de veranderende omstandigheden
te krijgen.
In dit handboek worden de factoren van zelfbewustzijn in twee categorieën onderverdeeld: 1) Het
vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren, en 2) Het gevoel van eigenwaarde,
zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten.

3.1 Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren
Het benaderen van de hele leerling op een ontwikkelingsgerichte manier omvat het tot stand
brengen van positieve leerlingrelaties en het luisteren naar de stem van elke leerling bij het creëren
van een productief leerklimaat. Met dit perspectief van de hele leerling kan de begeleider volwassen
leerlingen helpen verantwoordelijk te worden voor hun eigen leren op school en in het leven.
Volgens McCombs (2020) 38, door leerbehoeften en negatief gedrag van studenten aan te pakken
vanuit een plaats van vertrouwen en positieve relaties, zijn volwassen studenten beter in staat om
goede keuzes te maken tijdens het leren, maar ook buiten de klas.
Om volwassen studenten te helpen het vermogen te ontwikkelen om zelf keuzes te maken, moeten
begeleiders hen helpen inzicht te krijgen in hun leerinteresses, hun neigingen om actieve en
autonome studenten te zijn en hun capaciteiten of sterke punten op diverse inhouds- of
vaardigheidsgebieden. Deze op de student gerichte praktijken houden in dat de begeleiders de
studenten laten zien hoe zij leerkeuzen kunnen maken en de positieve en negatieve gevolgen van
hun keuzen in het oog houden.
Vaak wordt verwacht dat de volwassen studenten over voldoende zelfsturingsvaardigheden
beschikken om de verantwoordelijkheid voor hun eigen leren op zich te nemen. Dit is echter niet

MCCOMBS, B. (2020). Het ontwikkelen van Verantwoordelijke en Autonome Leerders: A Key to Motivating Students. American Psychological
Association. [Online] Beschikbaar via: https://www.apa.org/education/k12/learners. [Accessed: 16th March 2020]
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altijd het geval. Het is mogelijk om de verantwoordelijkheid te verdelen: bijvoorbeeld door de
begeleider tijdschema's voor studietaken te laten opstellen.

3.1A. Praktijken die geschikt zijn voor individuele begeleiding en adviesverlening
Caritas Coimbra
De volgende vragen maken deel uit van de profielenquête van CEARTE's Qualifica Centre 39
(ingevuld door de kandidaat) om informatie te verzamelen over het opleidings-/vormingstraject,
de beroepservaring, de motivatie, vaardigheden en belangstelling en het individuele
loopbaanproject (inzicht in hoe elke student volwassene denkt dat de opleiding/het proces zal
bijdragen aan zijn loopbaan).
Tabel 9: Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en evaluaties te maken - Caritas Coimbra

Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren
Geef aan wat je projecten zijn na afloop van de opleiding
Vermeld je projecten/werkverwachtingen/opleidingen voor het komende jaar

Työväen Akatemia
De volgende vragen zijn gebruikt in Työväen Akatemia, aangepast van de Universiteit van Oulu40 :
Tabel 10: Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en beoordelingen te maken - Työväen Akatemia

Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren
Waarom heb je juist dit hoofdonderwerp gekozen?
Wat voor doelen heb je met je studie? Wat verwacht je van je studie?
Wat voor soort dingen interesseren je over het algemeen?
Wat voor werk zou je in de toekomst willen doen?
Wat voor soort dingen of taken zou je willen dat je baan inhoudt?
Wat zou je moeten doen om voor de baan in aanmerking te komen?
Hoe heb je uiteindelijk voor deze cursus/opleiding gekozen? Waarom heb je juist deze gekozen?
CEARTE - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E O PATRIMÓNIO. [Online] Beschikbaar via: https://www.cearte.pt/.
[Accessed: 20th January 2020]
40
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Hoe houd je rekening met je studie bij het plannen van je schema? Hoe zorg je voor je herstel en welzijn?

De vragen die in een persoonlijk gesprek met een consulent worden gebruikt (½ h).

3.1B. Praktijken die geschikt zijn voor het werken in een kleine groep
Caritas Coimbra
Het doel van het MAPA-project 41 was maatregelen te ontwikkelen om laaggeschoolde volwassenen
te helpen zich gemotiveerd te voelen om te leren, door middel van niet-formele
onderwijsactiviteiten, voorafgaand aan of naast de formele opleidingsstructuren. In een groep die
weinig belangstelling en weinig motivatie voor leren heeft en een grote weerstand tegen
verandering biedt, is het werken aan de motivatie een constante. Om na te denken en het vermogen
te verkennen om zelfstandig keuzes te maken en evaluaties te maken, kunnen begeleiders
bijvoorbeeld groepsactiviteiten creëren waarbij volwassen studenten nieuws en/of onderwerpen
kunnen kiezen om uit te werken in een debat met de klas of in korte opinieteksten.
Työväen Akatemia
De volgende vragen zijn gebruikt in Työväen Akatemia, aangepast van de Universiteit van Oulu 42 :
Tabel 11: Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en beoordelingen te maken - Työväen Akatemia

Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren
Waarom heb je juist dit hoofdonderwerp gekozen?
Wat voor doelen heb je met je studie? Wat verwacht je van jouw studie?
Wat voor soort dingen interesseren je over het algemeen?
Wat voor werk zou je in de toekomst willen doen?
Wat voor soort dingen of taken zou je willen dat je baan inhoudt?
Wat zou je moeten doen om voor de baan in aanmerking te komen?
Hoe heb je uiteindelijk voor deze cursus/opleiding gekozen? Waarom heb je juist deze gekozen?
Hoe houd je rekening met je studie bij het plannen van je schema? Hoe zorg je voor je herstel en welzijn?

41
GONÇALVES, M. & FERNANDES, M. (2007). Motivar os Adultos para a Aprendizagem (MAPA) - Socrates-Grundtvig 2004 2007 - Olhares Cruzados
Sobre a Educação Não Formal - Análise de Práticas e Recomendações. Lisboa: DGFV
42
KLEMOLA, U., IKÄHEIMO, H. & HÄMÄLÄINEN, T. (2019). OHO-opas opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin. [Online] Beschikbaar
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De beste praktijken

Elke student volwassene krijgt een lijst met open vragen op dia of papier. Een groep van 3 - 5
volwassen studenten bespreekt ze 15 minuten. Daarna deelt elke groep hun gedachten, observaties
en ideeën.

3.2 Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten
Academisch zelfconcept is de perceptie en evaluatie die de studenten hebben of doen over hun
academische capaciteiten 43. Dit zelfconcept is een van de belangrijkste variabelen in het
academische domein omdat het rechtstreeks van invloed is op leerprocessen, zoals academische
prestaties en verwachtingen.
Volgens Bandura (1994) 44, "wordt waargenomen self-efficiency gedefinieerd als de overtuigingen
van mensen over hun capaciteiten om bepaalde prestatieniveaus te bereiken die invloed uitoefenen
op gebeurtenissen die hun leven beïnvloeden. Overtuigingen van self-efficiency bepalen hoe
mensen zich voelen, denken, motiveren en gedragen." Ze omvatten cognitieve-, motivatie-,
affectieve- en keuzeprocessen. Het niveau van zelf-efficiency verwijst naar de afhankelijkheid van
de moeilijkheidsgraad van een bepaalde taak.
Volgens Zimmerman (2000) 45 hebben overtuigingen van eigenwaarde ook een convergente
validiteit aangetoond in het beïnvloeden van belangrijke indices van academische motivatie zoals
keuze van activiteiten, inspanningsniveau, volharding, en emotionele reacties. Er zijn aanwijzingen
(Bandura,1997 in Zimmerman, 2000) dat studenten die in hun eigenwaarde geloven gemakkelijker
deelnemen, harder werken, langer volhouden, en minder negatieve emotionele reacties vertonen
wanneer ze moeilijkheden ondervinden dan degenen die aan hun capaciteiten twijfelen.
Baumeister et al., (2003)

46definiëren

eigenwaarde als "hoeveel waarde mensen aan zichzelf

hechten. Het is de evaluatieve component van zelfkennis. Hoge zelfwaardering verwijst naar een
zeer gunstige globale evaluatie van het zelf. Lage eigenwaarde verwijst per definitie naar een
ongunstige definitie van het zelf." Verhoogde eigenwaarde en zelfvertrouwen worden gezien als
ORDAZ-VILLEGAS, G.; ACLE-TOMASINI, G. et REYES-LAGUNES, L. (2014). Ontwikkeling van een academisch zelfconcept voor adolescenten (ASCA)
schaal. Journal of Behavior, Health & Social Issues. [Online] Nov-2013/Apr-2014. vol.5 num.2. Pp.117-130. Beschikbaar via:
https://doi.org/10.5460/jbhsi.v5.2.42304. [Accessed: 16 maart 2020]
44
BANDURA, A. (1994). Zelf-effectiviteit. Encyclopedie van menselijk gedrag. Vol. 4, pp. 71-81. New York: Academic Press. [Online] Beschikbaar via:
https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1994EHB.pdf. [Accessed: 16th March 2020]
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ZIMMERMAN, B. (2000). Self-Efficacy: Een Essentieel Motief om te Leren. Hedendaagse Onderwijspsychologie. 25, pp 82-91. [Online] Beschikbaar
via: https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1016. [Accessed: 16 maart 2020]
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resultaten van deelname aan leren. Een laag gevoel van eigenwaarde wordt echter ook gezien, in
de context van volwasseneneducatie en volgens de onderzoekers Lloyd en Sullivan (2003 in James
& Nightingale ), 47 als "een factor die in verband wordt gebracht met een laag opleidingsniveau en
niet-deelname aan onderwijs en opleiding. Zelfrespect en zelfvertrouwen vormen daarom een
belangrijk zacht resultaat van projecten die werken met kansarme, niet-afgestudeerde jongeren
(...)".
De ontwikkeling van zelfvertrouwen lijkt een van de sleutels te zijn tot de succesvolle ontwikkeling
van lees-, schrijf-, taal- en rekenvaardigheden door middel van de Skills for Life Strategy (Eldred et
al., 2004 in James & Nightingale).
Het zelfbewustzijn als student is gevormd door alle andere leerervaringen. Door reflectie is het
mogelijk nieuwe perspectieven te verwerven om een vollediger inzicht te krijgen in veranderende
omstandigheden. De begeleidende docent heeft een zeer belangrijke rol bij het ongedaan maken
van de negatieve cirkels die door slechte leerervaringen zijn ontstaan. Erkenning van de
belemmeringen voor volwasseneneducatie verbetert de leerresultaten. Uitbreiding van
zelfspiegeling tot het leerproces verhoogt de motivatie en betere planning van de studie van
volwassen studenten. Voldoende zelfrespect kan de angst om te leren overwinnen, en er is geen
behoefte aan speciale strategieën om mislukkingen het hoofd te bieden. Voldoende zelfrespect
maakt het voor de volwassen student mogelijk om nieuwe dingen uit te proberen en uitdagingen
positief te zien.

3.2A. Praktijken die geschikt zijn voor individuele begeleiding en advies
Caritas Coimbra
De volgende vragen maken deel uit van de profielenquête van CEARTE's Qualifica Centre 48 (ingevuld
door de student volwassene) om informatie te verzamelen over het opleidings-/vormingstraject, de
beroepservaring, motivatie, vaardigheden en belangstelling en het individuele loopbaanproject
(inzicht in hoe eenieder denkt dat de opleiding/het proces zal bijdragen aan zijn loopbaan):

47
JAMES, K & NIGHTINGALE, C. Eigenwaarde, vertrouwen en volwasseneneducatie: Briefing Sheet. Deel van een reeks NIACE-briefing sheets over
geestelijke gezondheid. Leading learning and skills. [Online] Beschikbaar via: https://mhfe.org.uk/sites/default/files/self-esteemconfidence%202005_0.pdf. [Accessed: 16th March 2020]
48
CEARTE - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E O PATRIMÓNIO. [Online] Beschikbaar via: https://www.cearte.pt/.
[Accessed: 20th January 2020]
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Tabel 12: Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van de student volwassenen - Caritas Coimbra

Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten
Vaardigheden en interesses
Identificeer hoe je jezelf ziet en hoe anderen je zien in verschillende rollen (student, collega, vriend,
familielid, vriend) en de sterke punten die je gemeen hebt
attitudes en gedragingen analyseren die positief of negatief bijdragen tot het zelfbeeld en de gevolgen
daarvan

Ljudska univerza Celje
De begeleider speelt een zeer belangrijke rol bij het herkennen van de sterke en zwakke punten van
een student volwassene in het leerproces. Aan de hand van de vragen wordt de student volwassene
zich met de hulp van een begeleider bewust van zijn sterke punten en van de gebieden waar hij
extra hulp en ondersteuning nodig heeft. De volgende vragen kunnen worden gebruikt in de eerste
fasen van het oriëntatieproces, in een individueel gesprek of in een kleine groep.
Tabel 13: Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten - Ljudska univerza Celje

Wat zijn uw voor- en nadelen in uw houding ten opzichte van het leerproces?
Eigenwaarde van volwassen studenten zelfrespect en zelfeffectiviteit
Wat zijn de voor- en nadelen in je houding ten opzichte van het leerproces?
Mijn voordelen

Mijn nadelen

Ook wordt de volwassen student gevraagd uitspraken te doen die hun gevoel van eigenwaarde en
houding tegenover anderen49 beschrijven:
Tabel 14: Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten - Ljudska univerza Celje

Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten
Als ik mijn examen doe, denk ik eraan hoe slecht ik het doe in vergelijking met andere volwassen
studenten.
Als ik de stof niet leer, is het helemaal mijn schuld.
Als het mogelijk is, wil ik betere cijfers halen dan anderen.

49
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Ik ben er zeker van dat ik zelfs de moeilijkste stof die we in de colleges behandelen, kan begrijpen.
Soms denk ik dat anderen slimmer zijn dan ik.
Volwassen studenten beantwoorden een vijfpunts Likert-schaal: 1 - volledig geldig voor mij; 2 - meestal niet geldig voor mij; 3 - ik kan
niet beslissen 4 - meestal geldig voor mij; 5 - volledig geldig voor mij.

3.2B. Praktijken die geschikt zijn voor het werken in een kleine groep
Työväen Akatemia
In Työväen Akatemia is het gebruikelijk workshops te organiseren over self-efficiency,
leerstrategieën en studiemethoden voor leerlingen die aan hun academische studies beginnen. In
de workshop geeft een begeleidende docent eerst theoretische achtergrond over het academische
zelfconcept, inclusief het idee van self-efficiency en een presentatie van verschillende
studiemethoden en leerstijlen. Daarna discussiëren de leerlingen in paren of kleine groepen over
deze onderwerpen. Daarna kan elke groep zijn gedachten, observaties en ideeën met de rest delen.
Aangepast aan een praktijk die in de universiteit van Oulu is ontwikkeld 50, is voor elke student
volwassene een lijst met open vragen beschikbaar op dia of op papier. De volgende vragen zijn
gebruikt in Työväen Akatemia :
Tabel 15: Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van de volwassen studenten - Työväen Akatemia

Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten
Wat heb je het afgelopen jaar geleerd?
Als je jouw capaciteiten aan een werkgever zou moeten beschrijven, wat zou je dan zeggen?
Noem één positieve leerervaring. Wat maakte het positief? Waarin ben je volgens jou geslaagd? Hoe zou
je de ervaring in andere leersituaties kunnen gebruiken?
Wat heb je ontdekt over jezelf als leerling en als student? Hoe maak je gebruik van je sterke punten en
hoe ontwikkel je jezelf?
Wat vind je een uitdaging aan je studie?
Wat verwacht je van je studie in de toekomst?

KLEMOLA, U., IKÄHEIMO, H. & HÄMÄLÄINEN, T. (2019). OHO-opas opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin. [Online]
Beschikbaar via: https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf. [Accessed: 20th February 2021]
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Een groep van 3 - 5 volwassen studenten discussieert 15 minuten. Daarna deelt elke groep zijn
gedachten, observaties en ideeën met de rest.

Caritas Coimbra
De volgende oefening kan worden gebruikt in een vragenlijst of als onderdeel van een kleine
groepsdynamiek: "De volgende stellingen hebben betrekking op eigenwaarde, zelfrespect en
persoonlijke doeltreffendheid, wat uw onderwijstraject betreft. Om te antwoorden moet je de optie
kiezen die het best van toepassing is, gebruik makend van een schaal die varieert tussen "nooit" en
"altijd". Er zijn geen goede of foute antwoorden. ”
Tabel 1617: Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van de student volwassenen - Caritas Coimbra

Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten
Ik kan een goede indruk achterlaten bij mijn collega's van werk of studie
Ik ben een belangrijk lid binnen mijn werk of opleidingsgroepen
Ik heb moeite om contact te maken met andere mensen
Ik word nerveus als ik vragen moet beantwoorden of mijn mening moet geven op het werk of in een
opleidingscontext
Ik geef gemakkelijk mijn taken/projecten op in mijn werk of in een opleidingscontext
De student volwassene beantwoordt vragen op een Likert-schaal, met de volgende keuzemogelijkheden: nooit, soms, gewoonlijk,
altijd

In het algemeen is dit soort oefening zeer nuttig om zelfreflectie en kritisch denken over zelfkennis
aan te moedigen. In het specifieke geval van de leerprocessen kan het voor de begeleider uiterst
nuttig zijn om de percepties van de volwassen studenten te analyseren en te onderzoeken en het
concept zelfkennis te begeleiden/om te vormen.
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4. Metacognitieve vaardigheden
Metacognitie is een begrip dat is gebruikt om te verwijzen naar een verscheidenheid van
epistemologische processen. In wezen betekent het cognitie over cognitie; dat wil zeggen, het
verwijst naar cognities van de tweede orde: gedachten over gedachten, kennis over kennis of
reflecties over handelingen.51 Metacognitie heeft betrekking op de kennis en vaardigheden om het
eigen denken, handelen en leerprocessen te organiseren, te sturen en te beheersen. Leerlingen met
goede metacognitieve vaardigheden staan aan het roer van hun eigen leerproces, waardoor zij een
leertaak effectiever kunnen uitvoeren. Metacognitieve vaardigheden kunnen worden verworven en
verbeterd door instructie en training 52. De ontwikkeling van metacognitie maakt een verbetering
van de cognitieve en motivationele activiteit mogelijk en bevordert derhalve het leerproces. Hoewel
verwant, verschillen cognitie en metacognitie cognitieve vaardigheden nodig om een taak uit te
voeren, terwijl metacognitieve vaardigheden nodig zijn om te begrijpen hoe de taak werd
uitgevoerd (Rivers, 2001; Schraw, 1998 in Imel, 2002) 53 . Metacognitieve kennis verwijst naar wat
leerlingen weten over leren. Dit omvat 54:


de kennis van de leerling over zijn eigen cognitieve capaciteiten (bv. "Ik heb moeite met het
onthouden van data in de geschiedenis")



de kennis van de leerling over taken (bv. "De ideeën in dit hoofdstuk dat ik ga lezen zijn
complex")



de kennis van de leerling over de verschillende strategieën die hem ter beschikking staan en
wanneer ze geschikt zijn voor de taak (bv. "Als ik de tekst eerst scan, helpt me dat om de
algemene betekenis te begrijpen").

4A. Praktijken die geschikt zijn voor individuele begeleiding & counseling

LOUCA, E. (2008). Metacognitie en de Theory of Mind van jonge kinderen. Online] Available from: https://www.researchgate.net
/publication/259848834_Metacognition_and_Young_Children's_Theory_of_Mind. [Accessed: 16 maart 2020]
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Työväen Akatemia
Aangepast aan een praktijk die is ontwikkeld aan de universiteit van Oulu 55, zijn de volgende
vragen gebruikt in Työväen Akatemia:
Tabel 18: Metacognitieve vaardigheden - Työväen Akatemia

Metacognitieve vaardigheden
Vind je het makkelijk of moeilijk om je te concentreren tijdens het studeren?
Kun je binnen een gepland schema blijven?
Hoe plan je je schema?
Hoe zorg je voor je eigen herstel?
Hoe is je dagritme?

Praktijk geschikt voor individuele begeleiding & counseling: Een lijst met open vragen dient als
basis voor het gesprek in een persoonlijk gesprek onder vier ogen met een counselor (½ u).
Caritas Coimbra
De volgende oefening kan worden gebruikt in een vragenlijst of als onderdeel van een
groepsdynamiek: "De volgende stellingen hebben betrekking op metacognitieve vaardigheden,
d.w.z. het vermogen om cognitieve processen niet alleen te kennen, maar ook zelf te reguleren. Om
te antwoorden moet je de optie kiezen die het best van toepassing is, gebruik makend van een
schaal die varieert tussen "nooit" en "altijd". Er zijn geen goede of foute antwoorden. ”
Tabel 19: Metacognitieve vaardigheden - Caritas Coimbra

Metacognitieve vaardigheden
Ik denk aan verschillende manieren om een probleem op te lossen en kies wat ik denk dat het beste is
Ik heb een perceptie van de doeltreffendheid van elke strategie die ik gebruik
Ik probeer verschillende strategieën te gebruiken die eerder hebben gewerkt
Als ik een taak doe, kan ik herkennen of ik begrijp wat ik doe of niet
Ik overweeg verschillende alternatieven voor een probleem alvorens een antwoord te geven
De student volwassene beantwoordt vragen met een Likert-schaal, met de volgende keuzemogelijkheden: nooit, soms, meestal, altijd.

55

KLEMOLA, U., IKÄHEIMO, H. & HÄMÄLÄINEN, T. (2019). OHO-opas opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin. [Online]
Beschikbaar via: https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf. [Accessed: 20th February 2021]

De beste praktijken

In het algemeen is dit soort oefeningen zeer nuttig om zelfreflectie en kritisch denken over de in
verschillende situaties gebruikte vaardigheden en persoonlijke strategieën aan te moedigen. In het
specifieke geval van de leerprocessen kan het voor de begeleider uiterst nuttig zijn om de percepties
van de volwassen studenten te analyseren en te onderzoeken en verschillende werkstrategieën te
begeleiden/om te vormen, om betere resultaten en een adequatere zelfkennis te bevorderen.
Työväen Akatemia
Aangepast aan de praktijk Opiskelun taitokartta ontwikkeld aan de Universiteit van Turku 56, zijn de
volgende vragen gebruikt in Työväen Akatemia:
Tabel 20: Metacognitieve vaardigheden - Työväen Akatemia

Metacognitieve vaardigheden
Lezen






Ik ben een trage lezer.
Mijn ogen dwalen af als ik lees, zodat ik het moeilijk heb de zin te volgen.
Ik maak zelden fouten tijdens het lezen.
Ik vind het makkelijk om de centrale ideeën van een tekst te ontdekken.
Ik vind het makkelijk om een tekst in zijn geheel te begrijpen.

Engels begrijpen
 Ik vind het makkelijk om een tekst in het Engels in zijn geheel te begrijpen.
 Ik vind het gemakkelijk om de centrale ideeën van een tekst in het Engels te ontdekken.
Schrijven
 Het is makkelijk voor mij om me te concentreren op het schrijven.
 Het is voor mij gemakkelijk om op een veelzijdige manier te schrijven: een tekst opstellen,
combineren, veranderen en ook bewerken.
 Wanneer ik schrijf met gebruikmaking van bronnenmateriaal, vind ik het gemakkelijk om de bron
diepgaand te begrijpen alvorens te schrijven.
 Ik heb geen duidelijk beeld van mijn eigen manier van schrijven.
Studie strategieën
 Ik vind het makkelijk om binnen een gepland schema te blijven.
 Het is moeilijk voor mij om geschikte studiestrategieën te vinden voor verschillende teksten.
 Ik vind het moeilijk om mezelf geconcentreerd te houden tijdens het studeren.
 Ik doe een volhardende inspanning om de moeilijkere teksten in verband met mijn werk te
begrijpen.
De student volwassene beantwoordt vragen met een Likert-schaal, met de volgende keuzemogelijkheden: nooit, soms, meestal, altijd.
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4B. Praktijken die geschikt zijn voor werken in kleine groep
Työväen Akatemia
Aan het begin van volwasseneneducatie lezen de studenten eenzelfde studietekst. Daarna delen ze
hun ideeën over wat de belangrijkste verklaring was. Als een gekozen tekst niet te gemakkelijk is,
variëren de gepresenteerde beweringen. Dat biedt de gelegenheid om de hiërarchie van de tekst te
bestuderen: welke zijn de beweringen en welke zijn de argumenten. Later werken de volwassen
studenten in kleine groepjes, en elk groepje moet een samenvatting maken van een bepaald deel
van het studiemateriaal. De volwassen studenten presenteren hun samenvattingen en delen ze met
de rest van de groep, volgens het tijdschema dat door de begeleider wordt verstrekt.

Caritas Coimbra
In het MAPA-project 57 werd gebruik gemaakt van een uiteenlopende reeks methoden: interrogatief
(permanent ondervragen), ontdekkend (proberen om volwassen studenten tot conclusies te laten
komen) en simulaties/modellering van realiteiten. De activiteiten waren altijd goed gepland en
voorzagen in een reeks alternatieve strategieën, aangezien er vaak behoefte was aan
herstructurering op het moment zelf (omdat sommige student volwassenen emotioneel niet in orde
waren of vanwege het kleine aantal aanwezige elementen). Een van de gebruikte instrumenten was
het portfolio, dat niet louter een instrument of een hulpmiddel is, maar een zeer belangrijke
entiteit, omdat het niet alleen educatieve maar ook sociale mogelijkheden heeft. "Waar het om gaat
is wat mensen kunnen doen met wat zij weten" en het portfolio maakt het mogelijk vaardigheden
te verbeteren, hetgeen essentieel is in een professionele context. Gedurende hun hele leven kunnen
mensen hun portfolio veranderen en opnieuw opbouwen, en ook nadenken over hun persoonlijke
ontwikkeling. Dit instrument maakt het mogelijk het door de studenten geproduceerde werk en hun
cognitieve en affectieve ontwikkeling te volgen, te becommentariëren en te reflecteren. De
portfolio's kunnen ook worden verrijkt met persoonlijke documenten, onderzoeksmateriaal,
referenties over deelname (conferenties, colloquia, symposia, enz.) waaruit de autonomie en
creativiteit van de student blijkt. Het portfolio is een evaluatie-instrument dat een overzicht biedt
en tegelijkertijd gedetailleerd ingaat op het leerproces van de student.

GONÇALVES, M. & FERNANDES, M. (2007). Motivar os Adultos para a Aprendizagem (MAPA) - Socrates-Grundtvig 2004 2007 - Olhares Cruzados
Sobre a Educação Não Formal - Análise de Práticas e Recomendações. Lisboa: DGFV
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Ljudska univerza Celje
Het is zeer belangrijk dat de student volwassenen zich bewust worden van hun eigen cognitieve
vermogens en deze herkennen, want alleen dan begint het proces van verbetering. De begeleiders
moedigen de student volwassenen aan om zich bewust te worden van hun cognitieve capaciteiten
op basis van de resultaten van de vragenlijst.
Metacognitieve vaardigheden omvatten ook het bewustzijn van het eigen leerproces en de eigen
behoeften, het organiseren van het eigen leren, met inbegrip van effectief tijd- en
informatiebeheer. Met behulp van vragen uit de vragenlijst evalueren de begeleiders de
metacognitieve vaardigheden van de student volwassenen. De volgende vragen kunnen worden
gebruikt in de eerste fasen van het oriëntatieproces, in een individueel gesprek of in een kleine
groep. 58
Tabel 21: Metacognitieve vaardigheden - Ljudska univerza Celje

Metacognitieve vaardigheden
Als ik in een groep werk, kan ik me moeilijk concentreren op het werk.
Terwijl ik werk vergeet ik alles wat er om me heen gebeurt.
Tijdens colleges vluchten mijn gedachten vaak ergens anders heen.
Ik leer meestal waar ik meer kan verzamelen.
Voor ik een nieuw onderwerp begin te leren, bekijk ik het eerst snel om een beter overzicht te krijgen
Ik kan mijn gedachten volledig richten op iets waar ik echt in geïnteresseerd ben
Als de lezing langer dan een half uur duurt, vind ik het moeilijk te volgen

De volwassen student beantwoordt vragen op een Likertschaal, met de volgende reeks opties: A-bijna altijd; O-zo nu en dan; N-nooit.
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5. Motivatie
In de psychologie zijn er twee verschillende soorten motivatie: intrinsieke en extrinsieke motivatie.
Een handeling is intrinsiek gemotiveerd wanneer het doel van de handeling de handeling zelf is.
Mensen kunnen intrinsiek geïnteresseerd zijn in het opdoen van kennis, in het streven naar (meer)
competentie, in kaarten, sporten, enz... Een activiteit is extrinsiek gemotiveerd wanneer ze dient
om een doel te bereiken dat niet inherent verbonden is met de activiteit, b.v. studeren om een
beloning te krijgen of te slagen voor het examen of leren hoe je heel goed tennis speelt om prof te
worden en veel geld te verdienen. Heel vaak zijn mensen echter tegelijkertijd intrinsiek en extrinsiek
gemotiveerd (Abreu, 2002; Deci, 1975; Lens, 2001; Lepper & Greene, 1978 in Lens, Paixão & Herrera,
2008). Motivatieproblemen in het onderwijs hebben het vaakst te maken met een gebrek aan
intrinsieke motivatie bij leerlingen. Studies toonden aan dat extrinsieke beloningen en andere
bronnen van extrinsieke motivatie de intrinsieke motivatie kunnen ondermijnen en dat extrinsieke
beloningen en andere externe gebeurtenissen (bv. deadlines, toezicht en dreiging met straf) die
door individuen worden ervaren als sturend voor hun gedrag, de intrinsieke motivatie van
individuen waarschijnlijk zullen ondermijnen.
Volgens Crown (2006) 59 is iedereen, ook een leven lang studenten, in de dagelijkse sleur bezig met
activiteiten die van hen gevraagd worden, zoals koken, schoonmaken, werken, enzovoort, allemaal
activiteiten die voor de meeste mensen extrinsiek gemotiveerd zijn. Zeker, mensen zijn intrinsiek
gemotiveerd (door inherente voldoening) wanneer ze zich bezighouden met activiteiten zoals
puzzels oplossen, kunst maken of spelletjes spelen voor hun plezier. Levenslange leerlingen lezen
en leren over onderwerpen die hen gewoon interesseren. Effectief leren vereist dat een student
actief kan zijn en zowel de activiteit als het te bestuderen onderwerp interessant vindt. Motivatie
om te leren kan worden onderverdeeld in interne en externe motieven. Een evenwicht vinden
tussen gezin, werk en studie kan moeilijk zijn. Het koppelen van nieuwe kennis aan eerdere kennis
maakt leren effectiever. Effectief leren vereist dat een student actief kan zijn en zowel de activiteit
als het te bestuderen onderwerp interessant vindt. Motivatie om te leren kan worden

KRAAI, S. (2006). Wat motiveert een leerling tot een leven lang leren? Schoolbibliotheken Wereldwijd. Volume 12, Nummer 1, Januari 2006, pp. 2234. [Online] Beschikbaar via: https://www.researchgate.net/publication/251296152_What_Motivates_a_Lifelong_Learner. [Accessed: 18 March
2020]
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onderverdeeld in interne en externe. Het krijgen van zelfbevrediging door het leerproces verhoogt
de motivatie.

5A. Praktijken die geschikt zijn voor individuele begeleiding & counseling
Ljudska univerza Celje

Volwassen studenten maken zelfstandig de keuze om aan verschillende cursussen deel te nemen.
Meestal is de reden hiervoor een promotie op het werk of het afmaken van een opleiding waarmee
ze lang geleden zijn begonnen. Soms is het echter moeilijk voor hen om zich op het onderwijs te
blijven concentreren vanwege hun gezin, werk, andere verantwoordelijkheden en een laag gevoel
van eigenwaarde als studenten. In de individuele begeleiding proberen de begeleiders hen te helpen
geconcentreerd te blijven door hen aan hun doelen te herinneren. Met de volgende vragen wordt
beoogd volwassen studenten aan te moedigen na te denken over hun eigen motivatie om onderwijs
te blijven volgen. De vragen blijken heel nuttig te zijn tijdens het onderwijs, omdat ze de studenten
in staat stellen intrinsieke motivatie te vinden om het programma te voltooien. 60
Tabel 22: Motivatie - Ljudska univerza Celje

Vragen om de motivatie te stimuleren
Waarom ben ik hier (in dit programma, deze klas)? /Wat is mijn doel?
Is het mogelijk voor mij om mijn doelen te bereiken?
Hoe ver ben ik van het doel verwijderd?
Hoe kom ik daar? /Wat moet ik doen om daar te komen?

Caritas Coimbra
De volgende vragen kunnen in de eerste fasen van het oriëntatieproces, in een individueel gesprek
of in een kleine groepsdynamiek, worden onderzocht om zichzelf te ontdekken en motivaties, zowel
persoonlijke als relationele vaardigheden, trajecten en levenscontexten vast te leggen. Dit is een
belangrijke parameter voor het onderwijsproces, omdat een persoon altijd "anders wordt" en in
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deze termen nooit statisch blijft. Op deze manier vinden volwassen studenten een betekenis voor
het leven die voor hen belangrijk is (zelfactualisatie). De volgende vragen laten meerdere
antwoorden toe, zodat de volwassen studenten verschillende motivaties voor het leertraject
kunnen identificeren, die in de sessies van levenslange begeleiding en counseling kunnen worden
onderzocht en uitgediept.
Tabel 23: Motivatie - Caritas Coimbra

Motivatie
Wat moet ik doen om mijn doelen te bereiken?
Hoe denk je over investeren in je opleiding?
a) Opleiding is tijdverspilling en sluit niet aan bij reële problemen en uitdagingen
b) Opleiding moet alleen plaatsvinden wanneer specifieke kennis nodig is
c) Indien het onderwijsproces correct en consequent is, vergemakkelijkt het de uitoefening van
functies en draagt het bij tot de persoonlijke ontwikkeling
Ik ben van plan te blijven leren, opleidingen en trainingen te volgen om:
d) Meer te leren
e) Mijn kwalificaties aanpassen
f) Een beter salaris te krijgen
g) Verandering van beroepsactiviteit
h) Mijn kwalificaties te verhogen
i) Mijn kansen op een baan te vergroten
j) Bevorderd te worden
k) In staat te zijn om mijn studenten te helpen in hun schoolvorderingen
l) De cursus met goede cijfers af te sluiten
m) Het meeste uit het experiment te halen

Työväen Akatemia
Aangepast aan de praktijk ProMot 61 ontwikkeld aan de Universiteit van Turku, zijn de volgende vragen
gebruikt in Työväen Akatemia:
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Tabel 24: Motivatie - Työväen Akatemia

Motivatie
Taakgerichtheid
 Ik probeer nieuwe informatie te verbinden met wat ik eerder heb geleerd.
 Ik ben niet tevreden met een goed cijfer en wil dingen echt begrijpen.
Zelfeffectiviteit
 Ik acht mijzelf in staat om tijdens mijn studie mijn doelen te bereiken.
 Ik vertrouw erop dat ik mijn studie met succes zal afronden.
Sociale insluiting
 Ik heb het gevoel dat ik deel uitmaak van een gemeenschap van leerlingen.
 Ik studeer met mensen die belangrijk voor me zijn.
Activering van uitdagende gevoelens
 Ik maak me zorgen dat ik zak voor mijn examens.
 De druk veroorzaakt door taken, deadlines en concurrentie geeft me stress.
Uitstel en compensatie
 Als ik problemen verwacht, ga ik verder met iets anders.
 Als ik op een moeilijke taak stuit, merk ik dat ik me niet serieus inspan.
Er gemakkelijk vanaf komen
 Ik probeer met zo weinig mogelijk werk door mijn studie te komen.
 Ik ben vooral tevreden als ik niet veel werk hoef te doen.

Praktijk geschikt voor individuele begeleiding & counseling: de volwassen student beantwoordt
vragen met een Likertschaal, met de volgende reeks opties: nooit, soms, meestal, altijd.
Oefening geschikt voor werken in kleine groep: Voor elke volwassen student is een lijst met
uitspraken beschikbaar op dia of op papier. De volwassen studenten kiezen de uitspraken die hen
het best beschrijven. Daarna denkt de hele groep na over hoe ze hun leervaardigheden kunnen
verbeteren.

5B. Praktijken die geschikt zijn voor werken in kleine groep
Caritas Coimbra
In het MAPA-project 62 werd gebruik gemaakt van een uiteenlopende reeks methoden: interrogatief
(permanent ondervragen), ontdekkend (proberen om volwassen studenten tot conclusies te laten
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komen) en simulaties/modellering van realiteiten. De activiteiten waren altijd goed gepland en
voorzagen in een reeks alternatieve strategieën, aangezien er vaak behoefte was aan
herstructurering op het moment zelf (omdat sommige studenten emotioneel niet goed waren of
vanwege het kleine aantal aanwezige elementen). In een groep die weinig belangstelling heeft en
weinig gemotiveerd is om te leren en een grote weerstand biedt tegen verandering, is het werken
aan de motivatie een constante. Daarom is het gerechtvaardigd gedragsmodificatie- en
modelleringstechnieken te gebruiken die levenslang leren mogelijk maken en de sociale en
professionele integratie vergemakkelijken. De activiteiten ontwikkelden zich vanuit een
constructivistisch perspectief, waarbij volwassen studenten verschillende rollen op zich namen:
protagonisten van de casus of waarnemers. Een van de gebruikte technieken was autoscopie, dat
gebruikt wordt om realiteiten na te bootsen en coaching om sociale attitudes, gedragingen en
voorstellingen te bespreken en te visualiseren. Het gebruik van dramatisering van praktijken, die
dicht bij de ervaringen van de volwassen studenten staan, was zeer motiverend voor het leren,
evenals sociale bekrachtiging (lof). Educatief spel kan helpen om gedragingen en attitudes te
veranderen als de rollen van representatie en observatie afwisselend worden gespeeld, en er ruimte
wordt gecreëerd om kritisch denken te ontwikkelen.
Työväen Akatemia
Aangepast aan de praktijk ProMot 63 ontwikkeld aan de Universiteit van Turku, zijn de volgende vragen
gebruikt in Työväen Akatemia:
Tabel 25: Motivatie - Työväen Akatemia

Motivatie
Taakgerichtheid
 Ik probeer nieuwe informatie te verbinden met wat ik eerder heb geleerd.
 Ik ben niet tevreden met een goed cijfer en wil dingen echt begrijpen.
Zelfeffectiviteit
 Ik acht mijzelf in staat om tijdens mijn studie mijn doelen te bereiken.
 Ik vertrouw erop dat ik mijn studie met succes zal afronden.
Sociale insluiting
 Ik heb het gevoel dat ik deel uitmaak van een gemeenschap van leerlingen.
 Ik studeer met mensen die belangrijk voor me zijn.
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Activering van uitdagende gevoelens
 Ik maak me zorgen dat ik zak voor mijn examens.
 De druk veroorzaakt door taken, deadlines en concurrentie geeft me stress.
Uitstel en compensatie
 Als ik problemen verwacht, ga ik verder met iets anders.
 Als ik op een moeilijke taak stuit, merk ik dat ik me niet serieus inspan.
Er gemakkelijk vanaf komen
 Ik probeer met zo weinig mogelijk werk door mijn studie te komen.
 Ik ben vooral tevreden als ik niet veel werk hoef te doen.

Oefening geschikt voor werken in kleine groep: Voor elke volwassen student is een lijst met
uitspraken beschikbaar op dia of op papier. De volwassen studenten kiezen de uitspraken die hen
het best beschrijven. Daarna denkt de hele groep na over hoe ze hun leervaardigheden kunnen
verbeteren.

De beste praktijken

6. Culturele en sociaaleconomische achtergrond
Een evenwicht vinden tussen gezin, werk en studie kan moeilijk zijn, vooral voor ouders van jonge
kinderen. Aan de andere kant geeft het behoren tot een studiegroep, het ontmoeten en
beïnvloeden van andere volwassen studenten, betere leerresultaten.

6A. Praktijken die geschikt zijn voor individuele begeleiding & counseling
Caritas Coimbra
Het Kwalificatiepaspoort

64,

van Qualifica Centra, is een technologisch instrument voor het

registreren van kwalificaties en competenties verworven of ontwikkeld tijdens het leven van de
volwassene en het bieden van begeleiding voor leertrajecten. Gebaseerd op de kapitalisatie van de
reeds behaalde leerresultaten en de vaardigheden die de volwassene heeft verworven, simuleert
het Kwalificatiepaspoort verschillende mogelijke kwalificatietrajecten voor het verkrijgen van
nieuwe kwalificaties en/of school- en beroepsvoortgang. Hoewel dit een specifiek instrument is dat
gebruikt wordt in de Qualifica Centra, kan het aangepast worden aan verschillende contexten van
levenslange begeleiding en counseling. Hieronder staan enkele voorbeelden van de vraag om de
sociaaleconomische achtergrond in kaart te brengen:
Tabel 26: Culturele en sociaaleconomische achtergrond - Caritas Coimbra

Culturele en sociaal-economische achtergrond
Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau
Beroeps-/onderwijssituatie

Ljudska univerza Celje
De gehanteerde definitie van sociaaleconomische achtergrond loopt sterk uiteen, zelfs binnen het
onderwijsonderzoek. Bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
wordt sociaaleconomische achtergrond weergegeven door de index van economische, sociale en

64
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culturele status, het hoogste onderwijsniveau van de ouders van de leerling, omgerekend in
schooljaren 65.
Volwassenen uit gezinnen met een laag sociaaleconomisch niveau zijn in het nadeel in het onderwijs
omdat zij geen academisch thuismilieu hebben, hetgeen hun studiesucces in het onderwijs
beïnvloedt. Wij zijn van mening dat onderwijspraktijken worden beïnvloed door iemands sociale
achtergrond en, meer precies, door de culturele hulpbronnen die in de familiale context worden
doorgegeven. Om deze achtergrond te verkrijgen gebruiken wij een vragenlijst, die wij toepassen in
de individuele begeleiding. 66
Tabel 27: Culturele en sociaaleconomische achtergrond - Ljudska univerza Celje

Culturele en sociaal-economische achtergrond
Wat heb ik gedaan in mijn leven?
Huidig werk
Werkervaring tot dusver
De verantwoordelijkheden die ik heb in het leven
Mijn belangrijkste levenservaringen
Huishoudelijke taken, huishouden
Mijn rol in het gezin
Entertainment, mijn hobby's, wat ik graag doe
Wat ik denk, ik ben geïnteresseerd in
Prestaties waar ik trots op ben

6B. Praktijken die geschikt zijn voor het werken in kleine groep
Caritas Coimbra
Soms kunnen in sessies voor kleine groepen verschillende ijsbrekertechnieken worden gebruikt. Dit
kan een effectieve manier zijn om een training, een teambuildingsevenement of een
oriëntatie/begeleidingssessie te beginnen en maakt het mogelijk om culturele en sociale informatie
65
OECD - ORGANISATIE VOOR ECONOMISCHE SAMENWERKING EN ONTWIKKELING (2017). Scaling Procedures and Construct Validation of Context
Questionnaire Data. [Online] Beschikbaar via: https://www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2015-Technical-Report-Chapter-16-Procedures-andConstruct-Validation-of-Context-Questionnaire-Data.pdf. [Accessed: 11 oktober 2020]
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te verzamelen. Door elkaar te leren kennen en de doelstellingen van de sessie/het evenement te
leren kennen, kunnen mensen meer betrokken raken bij de gang van zaken en zo beter bijdragen
tot een succesvol resultaat.
Hoewel het hoofddoel van een ijsbreker precies is wat de titel aangeeft, het ijs tussen mensen
breken, kunnen ijsbrekertechnieken in veel verschillende situaties worden gebruikt. Wat het doel
betreft, kunnen ijsbrekers zo kort zijn als een minuut, of uitgroeien tot een langere activiteit van
een uur of meer. Er zijn verschillende dynamieken: zo maken groeperingen naar specifieke
kenmerken het mogelijk de wederzijdse kennis van de volwassen studenten te vergroten, terwijl ze
helpen een context te vormen en informatie te verzamelen die kan worden gebruikt om culturele
en sociale informatie te verzamelen. De begeleider vraagt de leden van de groep om door de kamer
te lopen en vraagt op een bepaald moment aan de volwassen studenten om zich te groeperen
volgens voorkeurskleuren, geboorteplaats, mensen die twee verschillende talen spreken, wie het
verst van huis is, enz:


Zoek iemand die een tweede taal kan spreken. Vraag of ze van deze ervaring iets geleerd
hebben over culturele verschillen?



Zoek iemand die meer dan 6 maanden in een ander land heeft doorgebracht dan het land
waar hij geboren is. Vraag deze persoon waar en praat er met hem/haar over.



Zoek iemand die een boek/roman over intercultureel werken/ervaringen heeft gelezen en
vraag of hij/zij die tekst zou aanbevelen.

De beste praktijken

Conclusie
Dit handboek vertegenwoordigt het collectieve werk van het consortium van IGCAL, dat verschillende
begeleidings- en adviespraktijken heeft verzameld, getest en aangepast, met methodologieën en processen
om achtergrondleerparameters in kaart te brengen, zoals erkenning van eerdere leerervaringen,
zelfbewustzijn als student, factoren van zelfbewustzijn - het vermogen om onafhankelijke keuzes te maken
en evaluaties te maken en het gevoel van eigenwaarde, zelfrespect en self-efficiency van volwassen
studenten, metacognitieve vaardigheden, motivatie en sociaal-economische achtergrond. De verzamelde
beste praktijken maken het mogelijk de levenslange begeleiding en advisering in de volwasseneneducatie te
verbeteren en de kwaliteit van de volwasseneneducatie te verhogen. Het doel van het handboek is om de
uitbreiding en de ontwikkeling van de vaardigheden van begeleiders te vergemakkelijken en hen in staat te
stellen om met student volwassenen te werken.
Op basis van de uitgevoerde tests aan de Ljudska univerza Celje waren de volwassen studenten die aan het
onderzoek deelnamen het erover eens dat de vragenlijst eenvoudig was en goed werd aanvaard. Het grootste
deel van het begeleidingsproces werd gedaan door de begeleider, die het pedagogisch instrument
(vragenlijst) invult, de resultaten analyseert en feedback geeft, anders voldoet de vragenlijst niet aan zijn
doel. De steun van een begeleider is cruciaal in het leerproces. De vragenlijst levert een grote bijdrage aan
het begeleidingsproces van de counselors, omdat hij inzicht biedt in het huidige onderwijstraject van de
student volwassene en de basis legt voor verdere scholing. Op basis van de verzamelde gegevensanalyse in
de testfase met de doelgroep werden erkenning van eerder leren en zelfbewustzijn als student beschouwd
als essentiële parameters in het counselingproces en als cruciaal onderdeel voor het plannen van een verder
leerproces.
De adviseurs van Caritas Coimbra, die betrokken waren bij de testfase van het pedagogische instrument van
IGCAL, meldden dat de volwassen studenten zeer positief tegenover de vragenlijst stonden. Zowel de
counselors als de student volwassenen waren het erover eens dat de vragenlijst nuttig is om de
leerachtergrondparameters van de student volwassenen in kaart te brengen, en zij wezen ook op het nut van
de

vragenlijst,

niet

alleen

in

het

begeleidings-

en

counselingproces,

maar

ook

in

het

loopbaanbegeleidingsproces. Dit zijn enkele van de opmerkingen van de begeleiders over het pedagogische
instrument: "Ik denk dat het voor volwassen studenten belangrijk is zich bewust te zijn van hun realiteit en
beslissingen voor de toekomst te kunnen nemen", "Het maakt het mogelijk informatie te verkrijgen over het
pad en de verwachtingen op beroeps- en onderwijsniveau" en "Het kan een adequatere oriëntatie op
opleidingen bieden, afhankelijk van hun vaardigheden en verwachtingen".

De beste praktijken

Partner AFEdemy traint belanghebbenden, voornamelijk oudere volwassenen, om slimme gezonde leeftijdvriendelijke omgevingen te implementeren in hun gemeenschap. Tijdens de COVID-19 pandemie was het
vooral voor deze groep cursisten onveilig om bijeen te komen. Daarom was AFEdemy niet in staat om de
praktijken van het Handboek uit te voeren. Ondanks dat heeft AFEdemy, als jong bedrijf, veel geleerd van
het project om zich te richten op eerdere leerervaringen en op hoop gebaseerd onderwijs en ontwikkeling.

In de testfase van Työväen Akatemia werd ontdekt dat de vragenlijst, of het nu online is of een formulier,
niet voldoende is. Er is een privé- (individueel) of semi-privé (een kleine groep) gesprek nodig met de student
volwassene en een counselor. Counseling vereist vertrouwen tussen de partners en het moet op het juiste
moment worden gegeven. De leerlingen lijken zeer goed in staat tot zelfreflectie over hun leren in
schriftelijke vorm. Het is nog steeds belangrijk te bepalen naar welke zaken in een vragenlijst moeten worden
gevraagd en welke zaken moeten worden besproken tijdens ontmoetingen tussen de leraar en de leerling.
Men realiseerde zich dat de volgorde van de vragen belangrijk is, omdat de student volwassene niet in
verwarring moet raken over het doel van begeleiding en counseling. Daarom is het misschien ook een goed
idee om te beginnen met meer aandacht voor de student volwassene als student in plaats van als persoon.
Voor de begeleiders lijken de vragen over de effecten van de eigen houding en handelwijze van de student
op zijn leren en die over de toekomstige doelen van de student, veruit het nuttigst.

