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Abstract De mediacultuur is de afgelopen decennia enorm uitgebreid en we 
betreden een multimediale omgeving die steeds meer omhullend, 
betrokken en ervaren wordt als een onderling verbonden geheel. Dit 
rapport vertegenwoordigt een uitgebreid behoeftenanalyserapport dat 
verschillende aspecten van volwasseneneducatie omvat, van de behoeften 
van opvoeders voor volwassenen in partnerlanden tot methoden om 
levenslang leren van volwassenen in de digitale omgeving te bevorderen. 
Op basis van de verzamelde gegevens kwam het onderzoeksteam tot een 
innovatief cursuskader om de vaardigheden van de opvoeders en het 
personeel dat met lerende volwassenen op het gebied van media-educatie 
werkt te verbeteren. 
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OVERZICHT 

Mediageletterdheid is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. De mediacultuur is de afgelopen 
decennia enorm uitgebreid en we betreden een multimediale omgeving die steeds meer omhullend, 
betrokken en ervaren wordt als een onderling verbonden geheel. Aanpassen met de samenleving is 
een must, en daarom is kwalitatief hoogwaardig digitaal onderwijs voor volwassenen dat hen in staat 
stelt mediageletterdheid te verwerven tegenwoordig een prioriteit. Want levenslang investeren in 
digitale vaardigheden is van het grootste belang. 

Vanuit dit perspectief vertegenwoordigt het rapport een uitgebreid behoeftenanalyserapport dat 
verschillende aspecten van volwasseneneducatie omvat, van de behoeften van opvoeders voor 
volwassenen in partnerlanden tot methoden om levenslang leren van volwassenen in de digitale 
omgeving te bevorderen. De studie maakt deel uit van het Erasmus+-project "MECO - Media 
Education a Challenge to Overcome", uitgevoerd door een consortium van vijf partners uit Italië, 
Litouwen, Bulgarije, Spanje en Nederland, met als doel nieuwe methoden en hulpmiddelen te bieden 
om hoogwaardige leermogelijkheden voor volwassen leerlingen in de digitale omgeving om 
mediageletterdheid te bereiken. 

Dit document is niet alleen bedoeld om een algemeen inzicht in de materie te geven, maar ook om 
enkele methoden en instrumenten te presenteren die in Europa zijn toegepast om 
mediageletterdheid bij lerende volwassenen te bevorderen. Het rapport is opgedeeld in drie 
hoofdstukken die als volgt zijn opgebouwd: 

Hoofdstuk 1 presenteert de onderzoeksmethodologie. Deze sectie vat de onderzoeksmethoden 
samen die zijn toegepast om de behoeften van opvoeders, de categorieën respondenten, de 
benadering van interviews en de beperkingen van het onderzoek te identificeren. 

Hoofdstuk 2 verzamelt de nationale rapporten die een reeks landspecifieke aspecten uiteenzetten, 
met verwijzingen naar politieke kaders, onderwijsmogelijkheden en mogelijke belemmeringen voor 
volwasseneneducatie en mediageletterdheid. Het rapport, gebaseerd op deskresearch en individuele 
interviews, geeft een overzicht van de uitdagingen rond volwasseneneducatie voor 
mediageletterdheid, samen met verbeterpunten die door de respondenten van de interviews zijn 
gesuggereerd. Elk interview werd begeleid om een beter begrip te kweken van wat het werken met 
volwassen lerenden binnen de digitale wereld inhoudt en waar de opvoeders rekening mee moeten 
houden. 

Hoofdstuk 3 vormt de sectie Europese synthese die de basis vormt voor het creëren van een 
innovatieve en inclusieve onderwijscontext voor mediadocenten van lerende volwassenen. Er wordt 
een scala aan educatieve instrumenten en initiatieven gepresenteerd om het potentieel van de 
overdracht van modellen en goede praktijken tussen lokale gemeenschappen te onderstrepen. 
Momenteel worden er op nationaal en EU-niveau inspanningen geleverd om de mediageletterdheid 
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van lerende volwassenen te verbeteren. Uit de analyse blijkt dat het ontwikkelen van moderne en 
effectieve samenwerkingsmodellen die netwerken mogelijk maken naar verwachting de 
voortdurende professionele ontwikkeling van personeel zal verbeteren door het delen en uitwisselen 
van pedagogische modellen die in heel Europa gevalideerd zijn. 

Op basis van de verzamelde gegevens kwam het onderzoeksteam tot een innovatief cursuskader om 
de vaardigheden van de opvoeders en het personeel dat met lerende volwassenen op het gebied van 
media-educatie werkt te verbeteren. 
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INTRODUCTIE 

De noodsituatie van COVID-19 heeft de relaties wereldwijd veranderd. Digitaal heeft een uiterst 
belangrijke rol op zich genomen, maar de voordelen die burgers kunnen halen uit het gebruik van 
digitale technologieën worden beperkt door een aantal zorgen over privacy en veiligheid en door het 
gebrek aan toegang tot internet en het slechte vermogen om op internet te surfen. 

Mediawijsheid betreft verschillende media- en distributiemethoden. Het stelt burgers van alle 
leeftijden in staat om door de moderne nieuwsomgeving te navigeren en weloverwogen beslissingen 
te nemen. Daarom is het een cruciale vaardigheid voor alle burgers, ongeacht hun leeftijd, omdat het 
hen sterker maakt en hun bewustzijn vergroot. De snelle technologische ontwikkelingen en de steeds 
veranderende sociale omstandigheden geven vorm aan diverse communicatiedynamieken die 
aanleiding geven tot verschillende uitdagingen, zoals mal-/mis/des-informatie, haatzaaien en 
propaganda. 

Mediawijsheidseducatie is bedoeld om het bewustzijn van media-invloed te bevorderen en een 
actieve houding te creëren ten aanzien van zowel het consumeren als het creëren van media. 
Onderwijs en levenslang leren zijn essentieel voor alle mensen, ongeacht leeftijd, achtergrond of 
sociaal statuut. Zoals uiteengezet in de Sustainable Development Goal nr. 4, zullen de inspanningen 
gericht zijn op het waarborgen van een inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en het 
bevorderen van kansen voor levenslang leren voor iedereen. 

In deze context lijkt volwasseneneducatie een belangrijke factor te zijn in het ondersteunen van 
individuen om kritischer en veerkrachtiger te worden tegen deze uitdagingen. Het is belangrijk om 
het kritische denken van volwassenen te versterken, zodat ze de altijd aanwezige bedreigingen van 
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nepnieuws, cyberpesten, radicalisering, cyberveiligheidsbedreigingen en fraude kunnen beoordelen 
en overwinnen. In dit opzicht kan nieuwsmediageletterdheid die voortkomt uit kritisch 
mediageletterdheidsonderwijs volwassenen machtigen en de ontwikkeling van actieve 
democratische burgers bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond van de studie 

In een digitale omgeving waar de grenzen tussen de verantwoordelijkheden van de verschillende 
mediaspelers continu in ontwikkeling zijn, wordt het steeds belangrijker om te zorgen voor een 
adequaat niveau van bewustzijn bij de kijkers. De Raad van Europa heeft media- en 
informatiegeletterdheid (MIL) ingebed in zijn kader voor democratisch burgerschap (2016) met een 
uitgebreide reeks indicatoren voor competenties, die verder gaan dan alleen het verwerven van 
vaardigheden, aangezien ze ook attitudes, waarden en kennis omvatten. 

Volgens de EU Media Literacy Expert Group (MLEG) omvat mediageletterdheid "alle technische, 
cognitieve, sociale, maatschappelijke en creatieve capaciteiten die een burger in staat stellen 
toegang te krijgen tot de media, een kritisch begrip te hebben van de media en ermee om te gaan". 
Deze capaciteiten stellen ons in staat kritisch te denken, terwijl we deelnemen aan de economische, 
sociale en culturele aspecten van de samenleving en een actieve rol spelen in het democratische 
proces. Dit concept omvat alle soorten media-interacties (omroep, radio, pers, internet, sociale 
media) en komt tegemoet aan de behoeften van alle leeftijden. 

Tijdens het eerste European Media and Information Literacy (MIL) Forum (dat in mei 2014 op het 
hoofdkwartier van UNESCO in Parijs werd gehouden), werd de Verklaring van Parijs over MIL in het 
digitale tijdperk aangenomen. De verklaring bevestigt opnieuw het belang van MIL en roept op tot 
een hernieuwde nadruk op MIL in de digitale omgeving van vandaag, evenals samenwerking tussen 
belangrijke actoren en multi-stakeholdergroepen om MIL voor iedereen te bevorderen. 
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Doelstellingen van het onderzoek 

Deze studie onderzoekt de behoeften en uitdagingen van opvoeders en personeel die werken met 

lerende volwassenen in vijf Europese landen. Om de integratie van op EU-niveau geïmplementeerde 

modellen en praktijken mogelijk te maken, behandelt de studie het Europese beleid en de strategieën 

voor het bevorderen van volwasseneneducatie, met name in het kader van media-educatie. 

De doelstellingen van de studie zijn: 

- De onderwijscontext bepalen voor personeel dat met lerende volwassenen werkt 

- Om inzicht te geven in de uitdagingen waarmee degenen die werken met lerende 

volwassenen worden geconfronteerd, en de problemen van vandaag 

- Om de potentiële barrières met betrekking tot volwasseneneducatie en mediageletterdheid 

te benadrukken 

- Om de samenwerking tussen organisaties die met volwassenen werken te versterken voor de 

verdere uitwisseling van goede praktijken 

- Vaststellen van de verbeterpunten op het gebied van continue voorbereiding en motivatie 

van volwasseneneducatie en volwassenenorganisaties 

- Inzicht verschaffen in media-educatie voor lerende volwassenen in het Europese kader en 

praktijken verzamelen die dit mogelijk maken en bevorderen. 
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Doel van onderzoek 

De mediacultuur is de afgelopen decennia enorm uitgebreid. We betreden een multimediale 

omgeving die steeds meer omhullend, betrokken en ervaren wordt als een onderling verbonden 

geheel. Mediawijsheidseducatie is bedoeld om het bewustzijn van media-invloed te bevorderen en 

een actieve houding te creëren ten aanzien van zowel het consumeren als het creëren van media. 

Het is belangrijk om het kritische denken van volwassenen te versterken, zodat ze de altijd aanwezige 

bedreigingen van nepnieuws, cyberpesten, radicalisering, cyberveiligheidsbedreigingen en fraude 

kunnen beoordelen en overwinnen. 

 

CHAPTER 1 

 

 

 

 

RESEARCH 
METHODOLOGY 
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De noodsituatie van COVID-19 heeft digitaal een uiterst belangrijke rol gegeven, maar de voordelen 

die burgers zouden kunnen halen uit het gebruik van digitale technologieën worden beperkt door 

een aantal zorgen over privacy en veiligheid en door het gebrek of gebrek aan toegang tot internet, 

de slecht kunnen surfen op internet. Dit maakt het investeren in iemands digitale vaardigheden 

gedurende het hele leven van het grootste belang. 

Het MECO-project heeft tot doel deze problemen aan te pakken door volwasseneneducatieve 

instrumenten te bieden om media-educatie te promoten bij lerende volwassenen met minder 

kansen. Daarom is het een prioriteit om de gemeenschappelijke uitdagingen te analyseren waarmee 

opvoeders voor volwassenen in verschillende partnerlanden worden geconfronteerd, evenals de 

bestaande behoeften aan media-educatie voor lerenden van volwassenen. 

Door dit onderzoek uit te voeren, moeten de behoeften en uitdagingen op het gebied van media-

educatie voor lerende volwassenen grondig worden onderzocht om ervoor te zorgen dat de 

cursusmodules en scenario's die in het MECO-project zijn gemaakt, geschikt zijn voor het beoogde 

doel. 

Onderzoeksmethoden 

Het ASSURE-model wordt gebruikt als een overkoepelende benadering voor de ontwikkeling van het 
onderzoek "Essentiële behoeften van opvoeders om volwassen lerenden met minder kansen te 
ondersteunen". ASSURE is een zeer succesvolle tool om effectieve educatieve inhoud te plannen. 
ASSURE is een educatief ontwerpmodel dat tot doel heeft vruchtbaar lesgeven en leren te 
produceren. 

Ten behoeve van het huidige onderzoek is het model aangepast en als leidraad gebruikt. ASSURE is 
een acroniem dat staat voor de verschillende stappen in het model. 

Dit zijn de stappen die het model vormen: 

● Analyseer de behoeften van de doelgroep (leerlingen). 

● Geef de doelstellingen van het onderzoek aan. 

● Selecteer de onderzoeksmethoden voor deskresearch en interviews, 

● Gebruik media en materialen voor het uitwerken van het rapport, 

● Participatie van doelgroep (leerlingen) vereisen, 

● Evalueer (peer review met partners) en pas de definitieve versie aan voordat deze wordt 
overgedragen aan doelgroepen. 

 

Het onderzoek behandelt de bovengenoemde activiteiten, gericht op het verzamelen van primaire 
en secundaire gegevens, en het analyseren hiervan voor de uitwerking van het rapport. Om gegevens 
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van voldoende kwantiteit en kwaliteit te leveren om cursusontwerpers in staat te stellen later tijdens 
het MECO-project zinvol cursusmateriaal te maken, is de volgende onderzoeksaanpak in drie stappen 
toegepast: 

1. Gegevensverzameling uit internationale en nationale geaggregeerde bronnen. Het 
verzamelen van gegevens beoogt het uitvoeren van een voorlopig literatuuronderzoek als 
secundaire onderzoeksmethode om de interviewvragen te onderbouwen. Het 
literatuuronderzoek had betrekking op het politieke kader, voorzieningen voor kansarme 
lerende volwassenen, voorzieningen voor volwasseneneducatie, initiatieven ter 
ondersteuning van leren en media-educatie en mogelijke belemmeringen, zoals beschikbaar 
in nationale en internationale rapporten, onderzoeksstudies, Eurostat-gegevens, evenals 
nationale en internationale wet- en regelgeving. Op basis van deze gegevens werden de 
vragen voor de interviews geformuleerd om in de volgende stap te worden beantwoord door 
opvoeders/facilitators/maatschappelijk werkers/vrijwilligers die met lerende volwassenen 
werken. 

2. Gegevensverzameling uit nationale bronnen. De primaire onderzoeksmethoden zijn de 
afgenomen interviews, gevolgd door verder secundair onderzoek op nationaal en Europees 
niveau. De deskresearch- en interviewactiviteiten worden later in de volgende paragrafen van 
dit hoofdstuk uitgebreid. 

3. Het samenstellen van een volledige en consistente studie. Op basis van de verzamelde 
gegevens is de analyse voltooid door de belangrijkste punten te benadrukken, de resultaten 
te categoriseren om aan de doelstellingen van het onderzoek te voldoen en door die 
resultaten te structureren om conclusies en aanbevelingen te formuleren. 

Rapportstructuur 

Het rapport bestaat uit hoofdstukken, die simpelweg de resultaten van het project of de processen 

in het project zijn. Dat betekent dat een hoofdstuk zoiets groots kan zijn als de doelstelling van het 

project zelf of zo klein als een rapporthoofdstuk of dataset. 

Het onderzoeksteam van het MECO-project heeft deze hoofdstukken gestructureerd om te voldoen 

aan de workflowvereisten van cursusontwerpers. Daarom zijn de belangrijkste secties: 

- Onderzoeksmethodologie voor deskresearch en interviews 

- Nationale behoefteanalyses: Litouwen, Italië, Spanje, Nederland en Roemenië 

- Europees syntheserapport over essentiële behoeften van opvoeders 

- conclusies 

- Aanbevelingen 
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Onderzoek grenzen en beperkingen 

De huidige studie zou de behoeften van opvoeders voor volwassenen om leerlingen te ondersteunen 

op het gebied van mediageletterdheid onderzoeken, en vervolgens uitleggen waarom en hoe aan 

deze behoeften moet worden voldaan, in een verklarende benadering. Voor dit doel heeft het 

onderzoek geen statistische significantie. Bovendien, hoewel er een overzicht op Europees niveau 

wordt gegeven, verzamelt het onderzoek voornamelijk gegevens uit vier EU-landen, namelijk 

Litouwen, Bulgarije, Spanje, Italië en Nederland. 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze studie houdt geen goedkeuring van 

de inhoud in. De inhoud geeft alleen de mening van de auteurs weer, en de Commissie kan niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de daarin opgenomen informatie kan 

worden gemaakt. Het onderzoek maakt deel uit van de “Media Education – a Challenge to 

Overcome”, Erasmus+ Strategic Partnership, ID 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396. 

 

Bureau Onderzoek 

Het literatuuronderzoek was gericht op het verkennen van voornamelijk documentaire gegevens uit 

verschillende bronnen, en bouwde daarmee voort op het initiële secundaire onderzoek dat werd 

uitgevoerd tijdens het opstellen van het MECO-projectvoorstel, toen de belangrijkste 

onderzoeksrichtingen werden geformuleerd. 

De beperkingen en nadelen van het secundaire onderzoek erkennend, wordt het secundaire 

onderzoek samen met het primaire onderzoek geïntegreerd in het onderzoeksontwerp, waardoor de 

mogelijkheid wordt voorkomen dat de eerder verzamelde secundaire gegevens niet geschikt zijn voor 

het huidige onderzoeksdoel. 

 

Bureauonderzoeksgebieden 

A) Politiek kader 

- Volwassenenonderwijs in partnerlanden – beleidskader 

o Media-educatie voor volwassenen/mediageletterdheid voor volwassenen 

o Levenslang leren 

- Nationaal programma en initiatieven ter ondersteuning van volwasseneneducatie en 

levenslang leren met speciale aandacht voor media-educatie. 

 

 

B) Voorzieningen voor lerende volwassenen 

- Statistieken van lerende volwassenen in partnerlanden (evolutie) 

- Profiel van leerlingen (sociaal-economisch, geslacht, ras en andere factoren) 

- Uitdagingen 
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- Volwassenenonderwijs en Covid-19 (de snelle verschuiving naar digitaal leren/werken als 

gevolg van pandemie) 

 

C) Voorzieningen voor opvoeders voor volwassenen 

- Doelgroep: onderwijzers, begeleiders, vrijwilligers en betaald personeel 
- Verzamelde informatie: waar ze werken, wat ze doen, betalingsniveaus 
- Formele, niet-formele en informele onderwijsmogelijkheden voor onderwijzers 
- Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk ter ondersteuning van mediageletterdheid bij 

volwassenen en levenslang leren 
- Uitdagingen 

 
 

D) Initiatieven ter ondersteuning van mediageletterdheid bij volwassenen en levenslang leren 

- Nationale, regionale, lokale netwerken 
- Websites ter ondersteuning van media-educatie voor volwassenen 
- Kleinschalig project (EU, Erasmus, privaat gefinancierd) uitgevoerd 
- Goede praktijken op het gebied van volwasseneneducatie en mediageletterdheid 

 
 

Data bronnen 

Hoewel primaire gegevens kunnen worden verzameld via vragenlijsten, diepte-interviews, 

focusgroepinterviews, casestudies, experimenten en observatie, kunnen secundaire gegevens 

worden verkregen via interne bronnen (binnen de organisatie) en externe bronnen (buiten de 

organisatie). 

Voor de MECO deskresearch zijn externe bronnen onderzocht om antwoord te geven op de eerder 

geschetste thema's. Het verzamelen van externe gegevens is moeilijker omdat de gegevens veel 

meer variëteit hebben en de bronnen veel talrijker zijn. Om dat het hoofd te bieden, hebben de 

projectonderzoekers een reeks van meest relevante bronnen voor dit onderzoek geïdentificeerd, met 

een focus op publicaties niet ouder dan tien jaar: 

- Publicaties van de Europese Commissie 

- Nationale beleidskaders en richtlijnen 

- Europese en nationale rapporten 

- Jaarverslagen en andere volkstellingsgegevens 

- Databases (inclusief peer-reviewed wetenschappelijke literatuur) 

- Relevante studieboeken 

- Europese projecten 
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- Professionele sociale netwerken 

- Wereldwijde en lokale krant 

- Websites van volwassen organisaties 

 

Deze bronnen zijn toegankelijk via zoekmachines zoals Google, Google Scholar en alle academische 

of opleidingsdatabases waar partners toegang toe hebben. De reden voor het opnemen van zo'n 

brede selectie van bronnen is om ervoor te zorgen dat er voldoende dekking is van een complex 

onderwerp dat door verschillende belanghebbenden en landen verschillend wordt begrepen. 

Om onderzoekers te begeleiden tijdens het deskresearch, wordt voorgesteld om de volgende 

trefwoorden te gebruiken, in het Engels en in de talen van de partners: 

Volwassenenonderwijs, overheidsbeleid voor lerende volwassenen, 

volwassenenorganisaties, nationale programma's voor volwassenenonderwijs, 

volwasseneneducatie, levenslang leren, media-educatie, digitaal onderwijs voor 

volwassenen. 

Interviewrichtlijnen voor behoefteanalyse 

Dit onderzoek, uitgevoerd door middel van interviews, heeft tot doel de volgende vraag te 

beantwoorden: wat zijn de behoeften van opvoeders die met lerende volwassenen werken op het 

gebied van mediageletterdheid. Het belangrijkste doel is om inzicht te bieden in verschillende 

meningen, overtuigingen, houdingen en ervaringen van interviewdeelnemers door een interactieve 

dialoog te voeren. 

Het basisprincipe achter interviewonderzoek is om uitgebreide en gedetailleerde antwoorden te 

geven over het onderzoeksonderwerp. Er wordt rekening mee gehouden dat tijdens interviews 

nieuwe problemen en ideeën naar voren kunnen komen die de analyse kunnen vergemakkelijken en 

daarom zijn interviews in kwalitatief onderzoek zoals dit minder gestructureerd om deze nieuwe 

problemen en ideeën te helpen ontstaan. Deze flexibiliteit verbreedt de mogelijkheden om 

verschillende aspecten van het onderwerp te verkennen en opent tegelijkertijd de deur naar nieuwe 

mogelijkheden die de onderzoeker aanvankelijk niet had overwogen. 

Voor de ontwikkeling van dit onderzoek wordt van elke partner verwacht dat hij de volgende stappen 

onderneemt om de interviews in zijn lokale omgeving uit te voeren: 

1. Vertaling van de interviewvraag in de lokale taal 

2. Het afnemen van de interviews 

3. Gedeeltelijke transcripties van de interviews maken 

4. Gegevens coderen voor vertrouwelijkheid en anonimiteit 

5. Gegevens analyseren om het onderzoeksdoel te bereiken 
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6. Het opmaken van de resultaten van de interviews, inclusief een interpretatie van gegevens 

en getrokken conclusies. 

 

De bovengenoemde stappen zullen de overdraagbaarheid van het onderzoek mogelijk maken en 

iedereen in staat stellen kosteloos van dit onderzoek te profiteren. Dit is een van de belangrijkste 

kenmerken van het strategische partnerschap van Erasmus+ met innovatie. 

Interview respondenten 

Uit ons voorlopig literatuuronderzoek blijkt dat volwasseneneducatie niet alleen in formele 

onderwijsinstellingen plaatsvindt en niet mag plaatsvinden. In plaats daarvan doen zich contexten en 

kansen voor volwasseneneducatie voor in veel andere delen van de gemeenschap, ook via niet-

formele en informele leerervaringen. In deze context zijn de opleiders niet alleen professionele 

trainers, maar mensen die actief zijn in een breed scala van disciplines, rollen en instellingen. 

De doelgroep voor het afnemen van interviews zijn naast formele opleiders en trainers, 

volwasseneneducatieorganisaties, vrijwilligers, lokale/regionale uitzendkrachten en beleidsmakers. 

 

Selectie van het monster 

Elke partner moet vijf geïnterviewden selecteren die voldoen aan de bovengenoemde beschrijving. 

Bij het selecteren van de respondenten houden projectpartners rekening met gendergelijkheid, 

gelijke kansen en relevantie in termen van kennis, ervaring, vaardigheden en werkterrein. 

Een pool van geschikte geïnterviewden wordt overwogen bij levering van de interviewmethodologie 

met vragen. De potentiële geïnterviewden worden in eerste instantie rechtstreeks of via e-mail of 

telefoon gecontacteerd. Na hun voorlopige blijk van belangstelling krijgen de geïnterviewden de 

interviewbladen (bijlage 1) in elektronische vorm. Naast de interviewvragen bevat het interviewblad 

basisinformatie over het project en het onderzoek. 

Na voltooiing van het contactproces hebben de interviewers de bevestiging van de geïnterviewden 

nodig voor deelname en instemming met de bijbehorende regelingen. De gesprekken worden dan zo 

snel mogelijk ingepland. 

 

Vertrouwelijkheid en anonimiteit 

Het is belangrijk om de vertrouwelijkheid en anonimiteit van de respondenten te respecteren. 

Daarom blijft de naam van de geïnterviewde altijd gecodeerd met initialen. De gegevens worden 

verzameld door middel van het maken van aantekeningen en in het geval dat de onderzoeker audio-

/video-opnames wil maken, zal toestemming aan de deelnemers worden gevraagd voordat het 

interview begint. 
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De onderzoeker van elk partnerland zal ervoor zorgen dat de identiteit van de geïnterviewde wordt 

beschermd en gecodeerd in alle documenten die worden gedeeld met het consortium van het 

partnerschap. 

 

Interview vragen 

De onderzoeksmethodologie voorziet in semi-gestructureerde interviews, waarbij een hoofdset van 

thema's en een reeks leidende vragen die relevant zijn voor die thema's worden geformuleerd. 

Verwacht wordt dat de onderzoekers de interviews flexibel zullen afnemen, waardoor een open 

discussie tussen de onderzoekers en de geïnterviewden mogelijk is. 

Na het semi-gestructureerde interviewformulier bevat de vragenlijst zowel beschrijvende als 

verklarende vragen om het interview te begeleiden: 

1. Stel jezelf en je organisatie voor. Hoe lang werk je al met lerende volwassenen (met minder 

kansen)? Wat is uw rol en wat voor soort activiteiten doet u (bijv. onderwijs, training, 

counseling, maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, openbare dienstverlening, 

beleidsvorming, enz.)? Uw organisatie: naam, werkterrein, land, regio. 

2. Wat is volgens uw ervaring de meest voorkomende misvatting over volwasseneneducatie 

(vooroordelen, rol in de samenleving, belang dat aan de zaak wordt gehecht, …)? Wat is de 

algemene perceptie van media-educatie voor volwassenen? 

3. Wat zijn volgens uw ervaring de meest voorkomende uitdagingen met betrekking tot 

volwasseneneducatie en mediageletterdheid voor lerende volwassenen? Wat zijn de 

belangrijkste problemen bij het werken met lerende volwassenen? 

4. Wat is het algemene profiel van lerende volwassenen waarmee u gewoonlijk werkt? Wat zijn 

de belangrijkste obstakels die volwassenen ervan weerhouden hun mediageletterdheid te 

verbeteren (tijd, interesse, economische factoren)? 

5. Wat zijn de grootste problemen die volwassenen hebben bij het gebruik van de media? Wat 

zijn de belangrijkste vaardigheden die volwassenen moeten ontwikkelen om 

mediageletterdheid te verwerven met behulp van alle vormen van communicatie (bijv. 

bewustzijn, toegang, veiligheid, productie, kritisch denken)? 

6. Hoe denk je dat de Covid-19-pandemie het volwassenenonderwijs op het gebied van 

mediageletterdheid heeft beïnvloed? Heeft de pandemie de behoefte van volwassenen om 

mediageletterdheid te verwerven verergerd? 

7. Wat voor relevante training heeft u de afgelopen 3 jaar gevolgd om u te helpen bij uw werk? 

Zo ja, wat voor soort (bijv. face-to-face, conferentie, seminars, schaduwen, geschreven of 

videomateriaal, enz.)? 

8. Wat voor soort training zou nuttig voor u zijn op het gebied van media-educatie voor lerende 

volwassenen (bijvoorbeeld welke onderwerpen en leveringsmethode)? Wat voor soort 

materiaal kan nuttig zijn om u te helpen bij media-educatie voor lerende volwassenen? 
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9. Heb je mogelijkheden om ideeën en goede praktijken te bespreken en te delen met andere 

experts in het veld op lokaal, nationaal en Europees niveau? Zo ja, geef dan aan wanneer, 

waar, hoe en met wie. 

10. Heb je nog iets toe te voegen? 

 

De interviews die zijn uitgevoerd met behulp van het bovenstaande op vragen gebaseerde raamwerk, 

kunnen 20-30 minuten duren, met enige mate van flexibiliteit. De verwachting is dat de 

bovenstaande vragen de essentiële behoeften kunnen verduidelijken van opvoeders en degenen die 

in hun werk met lerende volwassenen werken. Cursusmodules en activiteiten zullen later tijdens het 

project worden ontworpen om aan die behoeften te voldoen. 

Gegevensanalyse 

Het transcriberen van de interviews is een tijdrovend en arbeidsintensief proces, maar waarborgt de 

kwaliteit en authenticiteit van de gegevens. Data-analyse zal een continu proces zijn en in constante 

relatie tot dataverzameling. De gegevens die tijdens de interviews zijn verzameld, zijn bedoeld voor 

de resultatensectie, die naar voren komen vanwege de hoge frequentie en het belang dat door de 

geïnterviewden wordt onderstreept. Het gebruik van citaten van geïnterviewden wordt 

dienovereenkomstig geclassificeerd om de anonimiteit van de deelnemers te behouden. 
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Partners in Litouwen, Bulgarije, Spanje, Italië en Nederland voerden deskresearch en interviews uit 

om kennis te verzamelen over volwasseneneducatie en mediawijsheidseducatie voor lerende 

volwassenen uit studies, politiek discours en praktische ervaringen in hun land. 

Nationaal rapport: Litouwen 

Onderzoekers: SIMONA LITVINIENE and GINTARE CERNIKIENE 

Resultaten bureauonderzoek 

Volgens de statistieken van Litouwen bedroeg de bevolking van Litouwen aan het begin van 2020 

2794090 inwoners. De bevolking neemt de laatste jaren af om verschillende redenen, zoals negatieve 

natuurlijke bevolkingsveranderingen, sterfte en emigratie. De natuurlijke bevolkingsverandering 

(toename/afname) is nog steeds negatief. De meest bevolkte gebieden zijn de provincies van de 

grootste steden, Vilnius, Kaunas en Klaipėda. De bevolkingsdichtheid van deze drie steden was begin 

2019 respectievelijk 83,3 inwoners per vierkante kilometer (inwoners/km2), 69,4 inwoners/km2 en 

60,8 inwoners/km2. De laagste bevolkingsdichtheid is te vinden in de graafschappen Tauragė (21,3 

inwoners/km2) en Utena (17,7 inwoners/km2).2 

Politiek kader 

Op het wereldwijde computergeletterdheidsprogramma 

Non-betaling en gebrek aan toegang tot informatietechnologie vermindert op zijn beurt de toegang 

tot de arbeidsmarkt, belemmert de toegang tot digitale marktdiensten (informatienetwerken, 

bankieren, elektronische betalingen, elektronische goederen en diensten, het gebruik van 

multifunctionele kaarten, enz.). Om succesvol gebruik te kunnen maken van een nieuw type 

dienstverlening heeft de bevolking computervaardigheden en kennis nodig. 

Inwoners van de Republiek Litouwen beoordelen de informatiemaatschappij positief, ze associëren 

de ontwikkeling ervan met een optimistisch perspectief op een democratische samenleving en hopen 

op een beter leven. 

Er is echter een gebrek aan openbare campagnes, evenementen, publicaties, snel te onthouden en 

gemakkelijk te decoderen symbolen die het idee van de informatiemaatschappij in het dagelijks leven 

promoten. 

Er is een gebrek aan door de staat erkende professionele kwalificatie- of certificeringsvereisten voor 

werknemers van staats- en gemeentelijke instellingen en vestigingen, die de computervaardigheden 

van werknemers bepalen, evenals vereisten voor de toepassing van gespecialiseerde 

informatietechnologieën die verband houden met hun specifieke activiteiten. 

Er is een gebrek aan een gemeenschappelijke database van alle instellingen die in verschillende 

regio's van Litouwen computercursussen aanbieden. Er is een aanzienlijke diversiteit aan instellingen 

 
2 The Lithuanian Department of Statistics. Open data. Retrieved from: https://open-data-ls-osp-sdg.hub.arcgis.com/ 

 

https://open-data-ls-osp-sdg.hub.arcgis.com/
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en leerplannen die computervaardigheidstrainingen aanbieden. Er is geen garantie dat al deze 

instellingen een adequaat niveau van computervaardigheidstraining zullen bieden. 

Het niveau van computervaardigheden van de bevolking van de Republiek Litouwen hangt af van hun 

woonplaats (stedelijk of landelijk gebied), leeftijd en inkomen. Hoe hoger de opleiding en het 

inkomen van de bevolking, hoe jonger ze zijn, hoe meer ze in steden wonen en hoe hoger hun sociale 

status, hoe hoger hun niveau van digitale geletterdheid en hoe groter hun verlangen ernaar. 

Staatsinstellingen - het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, het ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid en het ministerie van Transport 

en Communicatie - lossen de computerproblemen van de bevolking op. Hun inspanningen op dit 

gebied zijn echter onvoldoende. Lokale gemeenten besteden nog onvoldoende aandacht aan 

computervaardigheidstrainingen in de lokale gemeenschap door een gebrek aan specialisten en 

middelen op dit gebied. 

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven tonen grote belangstelling voor de competentie van de 

samenleving: zij hebben de vereniging "Window to the Future" opgericht. 

Om voorwaarden te scheppen voor alle inwoners van de Republiek Litouwen om de nodige 

vaardigheden en kennis te verwerven, moet er rekening mee worden gehouden dat: 

1. de bevolking is niet systematisch voorbereid om in de informatiemaatschappij te leven en te 

werken, hun computergeletterdheidsonderwijs is nog steeds nogal versnipperd, er is geen 

coherente staatsstrategie over hoe de computergeletterdheid van burgers kan worden 

ontwikkeld; 

2. niet alle inwoners hebben dezelfde voorwaarden om computervaardigheden te verwerven 

en zich voor te bereiden op het leven in de informatiemaatschappij. 

 

De Wet op het onderwijs (1991) beschrijft alle functies van het onderwijsbeleid, ook het 

volwassenenonderwijs. De wet op de niet-formele volwasseneneducatie en permanente educatie 

(2015) regelt de niet-formele volwasseneneducatie en permanente educatie, de basis van hun 

structuur, organisatie en financiering. De gemeenteraad wijst een coördinator niet-formele 

volwasseneneducatie aan om het actieplan niet-formele volwasseneneducatie en permanente 

educatie uit te voeren. Momenteel zijn in alle Litouwse gemeenten coördinatoren aangesteld. Hun 

institutionele afhankelijkheid is divers. 

Voorzieningen voor lerende volwassenen en opvoeders voor volwassenen 
Ongeveer 31 procent van de Litouwers heeft een hogere opleiding gevolgd, wat meer is dan het 

gemiddelde van de EU, namelijk 25,1 procent. Daarnaast is het aantal afgestudeerden in het hoger 

onderwijs de afgelopen tien jaar met 50 procent toegenomen. Het onderwijs in Litouwen doet het al 

goed en blijft verbeteren (Eurydice, 2022). 

In Litouwen kan volwassenenonderwijs formeel en niet-formeel zijn. Op basis hiervan worden de 

aanbieders van formeel en niet-formeel onderwijs hieronder opgesomd. Instellingen voor formeel 

volwassenenonderwijs: scholen voor algemeen volwassenenonderwijs (onderwijscentra), scholen 
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voor algemeen onderwijs met klassen voor volwassenen; scholen voor beroepsonderwijs en -

opleiding (VET); instellingen voor hoger onderwijs (HOI) − hogescholen en universiteiten. Deze 

instellingen (met uitzondering van scholen voor algemeen vormend onderwijs) bieden bijscholings- 

en bijscholingscursussen aan, die ook een integraal onderdeel vormen van het volwassenenonderwijs 

(Eurydice, 2022). 

Staats-, gemeentelijke en niet-gouvernementele instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding 

bieden beroepsonderwijs en -opleiding aan. VET is hun hoofdactiviteit. Volgens gegevens van AIKOS 

zijn er 64 overheidsinstellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding en 5 niet-overheidsinstellingen 

voor beroepsonderwijs en -opleiding in Litouwen. Sinds de start van de optimalisatie van de 

netwerking van nationale VET-instellingen in 2018, zijn regionale behoeften en beschikbare 

studieprogramma's geanalyseerd. Er zijn meer instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding in 

grotere steden, maar het is mogelijk om in elke gemeente toegang te krijgen tot beroepsonderwijs 

en -opleiding. Freelance docenten en andere natuurlijke en rechtspersonen, voor wie 

beroepsonderwijs en -opleiding niet hun hoofdactiviteit is, kunnen ook beroepsonderwijs en -

opleiding aanbieden. Een bedrijf met een opleidingscentrum is een voorbeeld van zo'n aanbieder. Er 

zijn meer dan 200 van dergelijke aanbieders. 

Instellingen voor niet-formeel volwassenenonderwijs, centra voor volwassenenonderwijs, 

middelbare scholen, instellingen voor permanente professionele ontwikkeling, bedrijven, niet-

gouvernementele organisaties, andragogiespecialisten, enz., mogen niet-formeel 

volwassenenonderwijs aanbieden. Werkgevers kunnen volwasseneneducatie organiseren en het 

leerproces kan op de werkplek plaatsvinden. Volgens AIKOS zijn er 105 niet-formele scholen voor 

volwassenenonderwijs. Er zijn geen gegevens over het totale aantal van alle typen, dus instellingen 

die niet-formeel volwassenenonderwijs bieden). 

Volgens de gegevens van de enquête over volwasseneneducatie (2016) studeert 38 % van de 

bevolking van 25-64 jaar aan formele onderwijsinstellingen, cursussen en seminars die worden 

georganiseerd door verschillende opleidingsaanbieders, maar ook zelfstandig. Vrouwen studeerden 

meer dan mannen, stadsbewoners meer dan plattelandsbewoners. Jongeren van 25-34 jaar (49%), 

evenals hoogopgeleiden (59%) en werkenden (46%) waren het meest geneigd om te studeren. 31% 

studeerde nergens (958 duizend) volwassen bevolking, waarvan 7% wilde leren. De belangrijkste 

redenen om niet te kunnen studeren waren overwerk en te dure opleiding 

De doelstelling om een effectief systeem van levenslang leren op te zetten, wordt weerspiegeld in de 

Nationale Onderwijsstrategie 2013-2022. Volgens de strategie leidt Litouwen sommige lidstaten op 

enkele indicatoren. In Litouwen bedroeg het niveau van het tertiair onderwijs van jongeren (30-34 

jaar) 51,3 procent in 2013 en steeg met twee punten in 2014 tot 53,3 procent. Onder het niveau van 

inzetbare personen (25-64 jaar) die ten minste hoger secundair onderwijs hebben genoten, is 

Litouwen de leider in de EU. Litouwen is er echter niet in geslaagd om het percentage volwassenen 

voor levenslang leren te verhogen van 5 procent naar 15 procent. Dit doel is vastgelegd in de Strategie 

voor het borgen van een leven lang leren. Volgens de gegevens van Eurostat had in 2019 slechts 6,9% 

van de volwassenen (25-64 jaar) deelgenomen aan volwasseneneducatie in de 4 weken voordat de 

gegevens werden verzameld. (EU2019m. – 11,2%). Om bovenstaande vraagstukken op te lossen zijn 

in de Nationale Onderwijsstrategie 2013-2022 de volgende doelen gesteld (meer: Nationale 

Onderwijsstrategie 2013-2022). 



Essential needs of educators to support adult learners with fewer opportunities  

22 
 

Al het onderwijs vond plaats op afstand tijdens de Covid-19-periode en de meeste niet-formele 

onderwijsactiviteiten werden opgeschort. 

Initiatieven ter ondersteuning van mediageletterdheid bij volwassenen en levenslang 

leren 

Er werd voorspeld dat het algemene mediageletterdheidsniveau van de Litouwse bevolking, 

uitgaande van de studie die in 2017 werd uitgevoerd (toen het vastgestelde niveau 37,9 procent was), 

om de drie jaar als volgt zou stijgen: 39 procent in 2020 en 41,3 procent in 2023. 

 

Interviewresultaten 

Er waren 10 respondenten die de vragen beantwoordden. De meesten van hen werken in de 
organisaties/opleidingscentra voor volwassenen die diensten verlenen aan mensen met een 
handicap. Ze bieden trainingen op het gebied van arbeidsintegratie, activiteiten voor het opbouwen 
van sociale vaardigheden, sociale en psychologische begeleiding, sociale ondersteuning. De meeste 
respondenten zijn specialisten en consultants op het gebied van projectactiviteiten en ik heb veel 
ervaring in het werken met Human Resource Monitoring en Development. 

Met betrekking tot de antwoorden over de meest voorkomende misvatting over 
volwasseneneducatie gaven de meeste respondenten aan dat mensen met minder kansen soms 
voldoende kennis hebben over het gebruik van sociale media, maar geen vaardigheden voor 
werkgerelateerde taken, sommige mensen goed zijn met smartphones, maar weinig vaardigheden 
met de computer. Het kennisniveau verschilt aanzienlijk van persoon tot persoon - sommigen 
hebben helemaal geen kennis, sommigen gebruiken basisfuncties, sommigen hebben behoorlijk 
goede kennis en vaardigheden, maar zijn niet gewend om het te gebruiken. De meest voorkomende 
uitdaging is het vinden van intrinsieke motivatie om te leren. Moeilijkheden zijn dat veel mensen 
een laag zelfbeeld hebben dat hun ontwikkeling belemmert. Er waren ook antwoorden als: "De 
mensen met wie ik werk zijn vaak niet bekend met dingen zoals e-mails, ze weten niet waar ze voor 
zijn, dus ze hebben een zeer basale training nodig om hun hoofd rond de basisdingen te krijgen 
beginnen met. Vaak worden ze overweldigd door de basisinformatie en geven ze het op”. 

Wat betreft de vraag wat het algemene profiel is van lerende volwassenen, verklaarden de meeste 
respondenten dat ze werkloos zijn, een risico lopen op armoede, leerproblemen hebben, een 
verstandelijke handicap hebben, een gebrek aan basiskennis hebben en dat hun interesse en 
motivatie afnemen. Hebben ook geen competenties om zichzelf voor te stellen; weten niet hoe ze 
hun competenties moeten introduceren; volg informatie van nieuwe informatie, middelbare 
leeftijd, gecompliceerde opgroeiende omstandigheden. De belangrijkste problemen die 
volwassenen hebben bij het gebruik van de media volgens de respondenten zijn lage capaciteiten 
voor dagelijkse online taken, gebrek aan kritisch denken en het identificeren van nepnieuws, online 
veiligheid en lage motivatie. 

Op de vraag “Hoe denk je dat de Covid-19-pandemie het leren van mediageletterdheid voor 
volwassenen heeft beïnvloed? Heeft de pandemie de behoefte van volwassenen om 
mediageletterdheid te verwerven verergerd?” De meeste respondenten gaven aan dat er een 
groeiende behoefte is voor volwassenen om mediavaardigheden te leren vanwege pandemieën, 
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omdat veel van de overheidsdiensten nu online opereren, sommige diensten alleen met digitale 
hulpmiddelen kunnen worden verkregen, veel nepnieuws online floreert sinds de pandemie begon 
in sociale media en het vraagt om een betere identificatie van nepnieuws en beter kritisch denken. 

Wat betreft de cursussen voor personeel dat werkt met mensen die minder kansen hebben, 
hebben de meesten van hen deelgenomen aan online trainingen over nepnieuws, 
creativiteitstrainingen, cursussen hoe te werken in pandemische situaties, seminars over hulp bij 
zelfdoding en hoe Oekraïense mensen te helpen re-integreren in het leven in Litouwen, trainingen 
over videomateriaal en mediawijsheid. 

Over de vraag "Wat voor soort training zou nuttig voor u zijn op het gebied van media-educatie 
voor lerende volwassenen (bijvoorbeeld welke onderwerpen en leveringsmethode)? Wat voor 
soort materiaal kan nuttig zijn om u te helpen bij media-educatie voor lerende volwassenen?” 
respondenten gaven aan dat het het belangrijkste is om mediawijsheidstrainingen te organiseren 
voor mensen die helemaal geen digitale kennis hebben; online toolkit, face-to-face training, allerlei 
soorten trainingen over integratie van IT in het dagelijks leven en het werk; hoe niet bang om jezelf 
voor te stellen in videoversie, een soort van praktische taken en eenvoudige uitleg over 
theoretische dingen, training voor manieren om docenten technische vaardigheden te leren, 
computervaardigheden, pesten en cyberpesten van mensen met een handicap op sociale media. 

De meeste respondenten gaven aan dat ze de mogelijkheid hebben om hun ervaring tijdens andere 
Erasmus+-projecten te veranderen; multiplier-evenementen, nationale en internationale 
netwerken, National Anti-Poverty Organizations' Network, SFE CEFEC. 

 

Nationaal rapport: Bulgarije 

Onderzoekers: MAYA DANOVA and SVETLA TAGAREVA 

Resultaten bureauonderzoek 

Volwassenenonderwijs wordt steeds belangrijker voor de sociaal-economische ontwikkeling van het 

land in moderne omstandigheden. Een leven lang leren wordt een onvervreemdbare behoefte van 

alle mensen, ongeacht hun sociaaleconomische status, aangezien de snelle intrede van nieuwe 

productie- en informatie- en communicatietechnologieën in de economie al een feit is en het 

algemene persoonlijke welzijn ervan in toenemende mate afhangt en zal afhangen van op kennis, 

vaardigheden en competenties van economisch actieve personen. Ze moeten daarom verschillende 

methodieken toepassen, maar ook specifiek ontwikkelde cursussen, activiteiten en materialen 

creëren en implementeren. In deze context wordt lesgeven een sociaal-educatieve activiteit waarin 

formele en informele activiteiten worden vermengd. De kennis die lerenden verwerven is belangrijk, 

maar er moet ook rekening worden gehouden met andere vaardigheden, attitudes en doelen zoals 

socialisatie, integratie, aanpassing aan de samenleving, actief burgerschap, enz.. 
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Politiek kader 

De grondwet van de Republiek Bulgarije garandeert het recht van de Bulgaren, ongeacht hun leeftijd, 

om lager, secundair en hoger onderwijs te volgen en hun vaardigheden voortdurend te verbeteren. 

Het basis- en secundair onderwijs in openbare en gemeentelijke scholen is gratis, ook voor 

volwassenen. De staat bevordert het onderwijs door scholen te creëren en te financieren, bekwame 

studenten bij te staan, voorwaarden te scheppen voor beroepsopleiding en omscholing, oefent 

controle uit over alle soorten en graden van scholen 

Volgens de gegevens toegepast door Eurostat en het Nationaal Instituut voor de 

Statistiek/NSI/definitie omvat "Levenslang leren alle gerichte leeractiviteiten, formeel en informeel, 

die worden ondernomen om de kennis, vaardigheden en de competentie van het individu te 

verbeteren, zowel van professioneel als van algemeen belang, persoonlijk en sociale doelen " (NSI, 

Bulgarije, officiële site). 

Formeel onderwijs en opleiding in Bulgarije wordt gedefinieerd als onderwijs in educatieve 

programma's die worden uitgevoerd in het systeem van scholen, hogescholen, centra voor 

beroepsopleiding, universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Deze programma's zijn een reeks 

steeds complexere trainingsprogramma's voor kinderen, adolescenten en volwassenen, die leiden 

tot het verwerven van een hogere vervolgopleiding of een graad van beroepskwalificatie. Volgens de 

Bulgaarse wetgeving heeft formele volwasseneneducatie en -opleiding betrekking op personen van 

16 jaar en ouder die zijn ingeschreven voor schoolonderwijs, anders dan het dagelijkse, in 

programma's voor het verwerven van een beroepskwalificatie in de centra voor beroepsopleiding, in 

alle vormen van opleiding in hogescholen en onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs. 

Volwassen leerling in Bulgarije is een persoon die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en wordt 

opgeleid in een avond-, deeltijd- of onafhankelijke vorm van formeel onderwijs en 

opleidingssysteem. Ook personen die in de dagelijkse vorm van onderwijs aan beroepsscholen 

studeren, vallen hieronder. 

Aanbieders van opleidingen zijn de instellingen die formeel onderwijs en training en niet-formeel 

leren geven 

Een onderwijsinstelling wordt gedefinieerd als een centrum dat onafhankelijke beslissingen neemt, 

dat educatieve diensten verricht voor personen en organisaties en is opgericht volgens de 

voorschriften van de wet. Dit betekent dat de instelling een beheerder heeft (directeur, rector of een 

andere beheerder), oftewel een zelfstandige onderwijsinstelling. Afhankelijke onderwijsinstellingen 

zijn onder andere bekende branches of eenheden die doorgaans ondergeschikt zijn aan een 

onafhankelijke instelling. 

Het academisch personeel zijn officiële personen die rechtstreeks de trainingen geven volgens het 

curriculum, ongeacht of ze voltijds of deeltijds werken. 

Afgestudeerden zijn die studenten die een document voor een voltooid niveau hebben ontvangen 

van een legitieme onderwijsinstelling, met alle noodzakelijke records en stempels volgens de wet. 

Een student is elke persoon die is ingeschreven voor een onderwijsprogramma van formeel onderwijs 

volgens ISCED, ongeacht de wijze van aanwezigheid. Formeel onderwijs omvat de 
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onderwijsprogramma's die worden uitgevoerd in de legitieme onderwijsinstellingen die zijn 

opgericht volgens de bestaande rechtsorde. 

De organisatie van het onderwijssysteem en de structuur ervan zijn in het kort de volgende: 

Het schoolonderwijs in Bulgarije begint op 7-jarige leeftijd. Op beslissing van de ouders/voogden 

mogen 6-jarigen naar school als hun fysieke en mentale ontwikkeling dit toelaat. De basisfase van 

het onderwijs is verdeeld in de lagere graad (klas 1-4) en de onderbouw van de middelbare school 

(klas 5-7). Het secundair onderwijs is verdeeld in de eerste graad van het secundair (klas 8-10) en de 

tweede graad van het secundair (klas 11-12). Algemeen hoger secundair onderwijs wordt gegeven in 

brede scholen (3 en 4 jaar onderwijs) en in gespecialiseerde scholen (4 en 5 jaar onderwijs). 

Hoger onderwijs in Bulgarije kent geen privileges en beperkingen met betrekking tot leeftijd, ras, 

nationaliteit, etniciteit, geslacht, sociale afkomst, politieke opvattingen en religie. Het wordt 

verworven in erkende instellingen voor hoger onderwijs. Hogeronderwijsinstellingen zijn 

universiteiten, gespecialiseerde hogeronderwijsinstellingen en onafhankelijke hogescholen. Ze 

krijgen academische autonomie. Het geeft uitdrukking aan de intellectuele vrijheid van de 

academische gemeenschap en het creatieve karakter van het onderwijs-, onderzoeks- en artistieke 

proces als hoogste waarden. Academische autonomie omvat academische vrijheden, academisch 

zelfbestuur en onschendbaarheid van het universitaire territorium. Instellingen voor hoger onderwijs 

bieden onderwijs aan niet-gegradueerde, postdoctorale en afgestudeerde studenten. De 

studievormen aan de hogeronderwijsinstelling zijn voltijd, deeltijd, avond en afstand. Het hoger 

onderwijs organiseert post-secundair onderwijs voor de volgende graden: Bachelor's degree en 

Master's degree 

 

De inspanningen van Bulgarije en zijn formele onderwijssysteem zijn om modern onderwijs te bieden 

met behoud van nationale tradities en naleving van de Europese normen. Op nationaal niveau is het 

doel om studenten te helpen bij het ontwikkelen van waardevolle en competitieve kennis en 

professionele competenties voor de arbeidsmarkt, incl. de mogelijkheden binnen de programma's 

voor levenslang leren. 

Het belangrijkste doel van formeel onderwijs in Bulgarije is om de huidige prioriteiten van het 

openbaar onderwijs te bepalen, om controle uit te oefenen over de instellingen die 

onderwijsdiploma's en -kwalificaties geven, en om toekomstige ontwikkeling van het systeem te 

analyseren en te plannen. 
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Figuur 1. Bron: Republiek Bulgarije. Nationaal Instituut voor de Statistiek. 

Als we terugkijken naar de tijd 10-15 jaar geleden, was het moeilijk om de term "niet-formeel 
onderwijs" in het Bulgaars te vinden, omdat deze term nog niet in de wetenschappelijke 
gemeenschap was binnengekomen, en nog minder vaak om het onderwerp te zijn van speciale 
definitie of analyse. Het wordt momenteel veel gebruikt door onderzoekers op veel specifieke of 
interdisciplinaire gebieden 

Niet-formeel leren is ook gericht en georganiseerd, maar succesvolle afronding leidt niet tot het 
behalen van een graad of kwalificatie. De meest voorkomende vormen van niet-formeel leren zijn 
privélessen, seminars en workshops met een opleidingskarakter, opleiding van de werkplek enz. Het 
succesvol afronden van niet-formeel leren kan al dan niet gepaard gaan met de afgifte van een 
certificaat of ander document. 

In de hoofden van de meeste volwassen lerenden ondersteunt niet-formeel onderwijs het formele 
onderwijs, is het flexibel en werkt het op het gebied van zelfontwikkeling en zelfverbetering. Het is 
vrij praktisch, het is open en vrijwillig en gaat gepaard met levenslang leren. Alle niet-standaard 
manieren van leren die niet gerelateerd zijn aan de formele academische omgeving, maar toch zowel 
persoonlijk als professioneel worden toegepast, zijn vormen van niet-formeel en informatief leren. 

Een interessant standpunt over niet-formeel onderwijs in het land geven U-Report. Het is een 
wereldwijd platform van UNICEF en vele partnerorganisaties, gelanceerd in 2011 en in Bulgarije in 
2020. Het geeft kinderen en jongeren van 14-29 de kans om hun mening te uiten over kwesties die 
voor hen belangrijk zijn en op een toegankelijke manier. Op de vraag of ze internetbronnen als niet-
formeel onderwijs beschouwen, antwoordde 94% ja. o de vraag Welke kennis en vaardigheden haal 
je niet uit het formele onderwijs, maar zijn wel heel belangrijk voor je? De belangrijkste voor 41% zijn 
"soft skills". Dit zijn de vaardigheden die in alle situaties kunnen worden toegepast, zowel in 
loopbaan- als persoonlijke ontwikkeling - zoals spreken in het openbaar of kritisch denken. Op de 
volgende positie 16% plaatsen ze burgerschapsvorming en financiële geletterdheid. Burgereducatie 
komt vooral tot uiting in de relatie tussen burgers en staatsinstellingen, onze burger- en 
arbeidsrechten, evenals kennis van politieke ideeën en systemen. 

Voorzieningen voor lerende volwassenen 

Gelicentieerde beroepsopleidingscentra (CPO's) 

De centra voor beroepsopleiding zijn staats-, gemeentelijk of particulier, Bulgaars met buitenlandse 
deelname en buitenlands. De staats- en gemeentelijke centra worden opgericht door de 
bedrijfsorganen die een vergunning hebben gekregen voor het uitvoeren van beroepsopleiding of 
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beroepsoriëntatie van het Nationaal Agentschap voor Beroepsonderwijs en -opleiding (NAVET). De 
particuliere centra worden opgericht door de enige ondernemers of rechtspersonen die zijn 
opgericht als handelsondernemingen, coöperaties, verenigingen en stichtingen met een door NAVET 
afgegeven vergunning voor het uitvoeren van beroepsopleidingen of beroepsoriëntatie. 

Werkgeversorganisaties 

De werkgeversorganisatie (ook wel werkgeversvereniging genoemd) is een rechtspersoon zonder 
winstoogmerk. 

Vakbonden 

Vakbonden zijn in de eerste plaats opgericht om de rechten van werknemers te beschermen en 
hebben een nieuwe rol als onafhankelijke vertegenwoordigende organisaties. Om hun vaardigheden 
te verbeteren, organiseren ze regelmatig trainingen, seminars en conferenties. Sommigen van hen 
hebben aparte structuren waarin beroepsonderwijs en -opleiding wordt gegeven, taal-, computer- 
en een aantal andere cursussen worden gegeven. 

Gemeenschap Culturele centra 

De gemeenschapscultuurcentra zijn autonome Bulgaarse culturele - onderwijsverenigingen in de 
nederzettingen, die ook staatscultuur - onderwijstaken uitvoeren. De gemeenschapscultuurcentra 
zijn non-profitorganisaties. De gemeenschapscultuurcentra organiseren scholen, kringen, cursussen, 
clubs en andere activiteiten om hun doelen te bereiken. 

Particuliere organisaties 

NGO's, stichtingen en verenigingen, die vallen onder de Verenigingswet, die de juridische status van 
non-profitorganisaties in Bulgarije regelt. 

Uitzendbureau 

Het Arbeidsbureau (EA) is een uitvoerend agentschap onder de minister van Arbeid en Sociaal Beleid 
voor de uitvoering van het overheidsbeleid inzake werkgelegenheidsbevordering, het uitvoeren van 
functies met betrekking tot beroepskeuzevoorlichting en volwasseneneducatie. Voert een aantal 
nationale programma's uit, evenals projecten met staats- en Europese financiering, met betrekking 
tot het verwerven en verbeteren van kwalificaties voor beroepen waar vraag naar is op de 
arbeidsmarkt en het bieden van mogelijkheden voor levenslang leren voor werklozen uit kansarme 
groepen. 

De internationale PISA-enquête, gemeten aan de hand van verschillende indicatoren functionele 
geletterdheid van leerlingen over de hele wereld, spreekt welsprekend over de crisis op scholen. Uit 
gegevens uit 2019 blijkt dat 47% van de Bulgaarse negendeklassers het minimumniveau van 
geletterdheid niet haalt. Dat betekent dat bijna de helft van hen niet begrijpt wat ze hebben gelezen. 
Het blijkt dat iedereen - zowel formeel als niet-formeel onderwijs, en wij als samenleving een enorme 
leegte moeten vullen voordat we iets gaan bouwen 

Tegelijkertijd heeft volgens ander PISA-onderzoek in Argentinië, Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Peru, 
Slowakije en de Verenigde Arabische Emiraten een kansarme student minder dan een kans van één 
op acht om naar dezelfde school te gaan als hoogpresteerders. 
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Bulgarije bezet een plaats bijna onderaan de index voor mediageletterdheid voor 2021 - 30e positie 
van 35 Europese landen, en valt in dezelfde groep als Griekenland (27), Roemenië (28), Servië (29), 
Turkije (31) en Montenegro (32). De index, ontwikkeld door het European Policies Initiative (EuPI) 
van het Open Society Institute, Sofia, beoordeelt het weerstandsvermogen tegen nepnieuws met 
behulp van indicatoren voor mediavrijheid, onderwijs en vertrouwen in mensen. De landen die 
bovenaan de ranglijst van mediawijsheid staan, genieten tegelijkertijd van gratis media, 
gecombineerd met een hoog opleidingsniveau en een groot vertrouwen onder burgers. Een goed 
onderwijssysteem en wijdverbreide kritische denkvaardigheden onder burgers worden gezien als 
een belangrijk instrument om nepnieuws tegen te gaan en de informatieoorlog tegen het land tegen 
te gaan. Tegelijkertijd worden landen met een lage mediageletterdheid gekenmerkt door lager 
opgeleide burgers en meer wantrouwen. 

In Bulgarije wordt onderwijs gezien als een van de factoren voor economische, sociale en persoonlijke 
ontwikkeling en hier is de plaats om te vermelden dat mediageletterdheid het resultaat is van het 
proces van dit onderwijs, dat op zijn beurt alle basisindicatoren ontwikkelt: motivatie, contact, 
informatie, perceptie, interpretatie, evaluatie en activiteit. Media-educatie valt onder de 
verantwoordelijkheid van verschillende afdelingen van het ministerie van onderwijs, maar er is geen 
gespecialiseerde afdeling die zich met deze kwestie bezighoudt. Er is in ons land geen officieel 
mediabeleid van de overheid voor de rol van leraren op het gebied van mediawijsheid - wat betreft 
hun eigen kwalificatie en herkwalificatie, evenals hun rol in de opleiding van studenten. In het 
algemeen kunnen we stellen dat de nadruk op mediageletterdheid vooral geconcentreerd is op 
Bulgaarse universiteiten. Geprofileerd hoger mediaonderwijs, in de vorm van bachelor-, master- en 
doctoraatsprogramma's, evenals specialisaties en individuele disciplines op het gebied van media, 
journalistiek of public relations worden aangeboden in de grootste staats- en particuliere 
universiteiten SU, UNWE, New Bulgarian Universiteit, Southwestern University, American University, 
Burgas Free University. 

 

Recente universitaire activiteiten 

"Ontwikkeling van het niveau van mediageletterdheid in Bulgarije en de mogelijkheden van het 
project" European Initiative for Media Literacy Training (EMCI) "is het onderwerp van de komende 
nationale webinars, gepland voor 07.04.2021 en 14.04.2021. De evenementen maken deel uit van 
van een driejarig internationaal project met Bulgarije, Griekenland, Cyprus, Nederland, Portugal en 
Roemenië, geraadpleegd door de European Consumer Protection Association (EAVI). De Bulgaarse 
zijde wordt vertegenwoordigd door drie faculteiten van de Universiteit van Sofia "St. Kliment 
Ohridski”, namelijk de Faculteit Journalistiek en Massacommunicatie (FJMK), de Faculteit Klassieke 
en Moderne Filologie (FCNF) en de Faculteit Educatie en Kunst (FNOI). Het project, gebaseerd op de 
beste praktijken op het gebied van mediageletterdheid in Europa, het Nederlandse Media Coach-
initiatief, richt zich op het ontwikkelen van een uitgebreid trainingsprogramma, het opleiden van 
meer dan 100 gekwalificeerde trainers die het in verschillende contexten en bij verschillende 
doelgroepen kunnen toepassen, en het creëren van een omgeving van duurzame ontwikkeling voor 
de systematische en opwaartse ontwikkeling van mediageletterdheid in de deelnemende landen. 

Op 11 november 2021 organiseerde de New Bulgarian University een openbare lezing over "Digital 
Health Literacy in a Pandemic". De lezing bespreekt wereldwijde trends in de ontwikkeling van 
digitale gezondheidsvaardigheden van consumenten en presenteerde de resultaten van een driejarig 
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onderzoek naar "Online zoeken naar gezondheidsinformatie bij jongeren", dat twee perioden 
beslaat: vóór en tijdens een wereldwijde pandemie. 

Generation Z training: Het opbouwen van veerkracht tegen verkeerde informatie in de leiders van 
morgen zal plaatsvinden in Sofia op 27-28 april 2022. Het initiatief wordt ondersteund door UNWE. 
Dit projectinitiatief heeft tot doel: 

1. Zorg voor mediageletterdheid om valse informatie op sociale media te identificeren; 

2. Vaardigheden ontwikkelen voor het gebruik van verschillende instrumenten voor het analyseren 
van media-inhoud over politieke, economische en sociale onderwerpen om actieve burgers in de 
digitale wereld te worden; 

3. Het gebruik van memes in sociale media voor desinformatiedoeleinden bestuderen; 

4. Studie van de media-omgeving en vrijheid van meningsuiting in Bulgarije en Noord-Macedonië. 

 

Nationale programma's. Staatsinspanningen ter ondersteuning van volwasseneneducatie en 
levenslang leren, met name in media-educatie. 

In een tijd waarin grote groepen mensen permanent buiten de arbeidsmarkt blijven, is het nemen 
van maatregelen om de werkgelegenheid te vergroten en opleidingen voor te bereiden voor 
omscholing en het motiveren van werklozen van het allergrootste belang. Trainingen worden 
gegeven via het Arbeidsbureau (EA) en worden georganiseerd door de directoraten van het 
Arbeidsbureau. Ze worden gefinancierd uit de staatsbegroting en Europese fondsen. De actieve 
procedures in het kader van het Operationeel Programma “Human Resources Development” 
(OPHRD), de websites van het Nationaal Agentschap voor Beroepsonderwijs en -opleiding (NAVET) 
en het Arbeidsbureau en de Arbeidsbureaus (BT) zijn de kansen voor werklozen om geïnformeerd te 
worden en financiering krijgen. hun wens om te worden opgeleid en omgeschoold in 
overeenstemming met de behoeften van de arbeidsmarkt. Een deel van deze trainingen is gericht op 
de media, het werk in de digitale omgeving, maar er wordt niet gespecificeerd waar en hoe de 
mediawijsheid trainingen plaatsvinden. Het onderwerp volwasseneneducatie is ook verankerd in de 
Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. De activiteiten met betrekking tot 
volwasseneneducatie worden uitgevoerd door het Arbeidsbureau (EA), de Centra voor 
Beroepsopleiding en andere instellingen die in een wet of een besluit van de Ministerraad zijn 
vermeld. De essentie van volwasseneneducatie is het beoordelen en erkennen van de kennis en 
competenties van volwassenen die door niet-formeel leren zijn verworven. 
Arbeidsbemiddelingsdiensten aangeboden door het Arbeidsbureau worden georganiseerd en 
geleverd door de directoraten "Arbeidsbureau" 

Werkgevers die financiële steun voor volwasseneneducatie wensen te ontvangen, kunnen hun 
aanvraag ook indienen bij de arbeidsbureaus in het land. Een van de mogelijkheden voor financiering 
is bij aanwerving. Hiermee stimuleert het Arbeidsbureau het parallel voeren van theoretische 
opleiding door een opleidingsinstituut en het verwerven van praktische opleiding in een echte 
werkomgeving onder begeleiding van een mentor die werklozen begeleidt om te werken aan de 
reeds populair "duaal opleidingssysteem". Hiertoe worden maandelijks middelen uit de 
staatsbegroting verstrekt voor het basisloon voor elke werkende werkloze en zijn/haar mentor, en 
dit gaat door gedurende de hele opleidingsperiode, maar voor niet meer dan 36 maanden. Daarnaast 
worden de kosten van opleiding in het beroep die nodig zijn voor de specifieke functie volledig en 
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per persoon gedragen. De werkgever heeft het recht om de opleidingsinstelling te kiezen en daarmee 
akkoord te gaan met het curriculum en het programma voor het uitvoeren en optimale combinatie 
van het leerproces en de arbeidsactiviteit van de werknemers voor opleiding door middel van werk. 
Tegelijkertijd verwacht het Uitzendbureau sollicitaties van werkgevers die werklozen in dienst willen 
nemen nadat zij een beroep hebben verworven dat nodig is voor de specifieke functie. 

In deze vorm wordt de opleiding van werklozen voor 100% gefinancierd uit de staatsbegroting, en 
voor de opleidingsperiode ontvangen de studenten dagelijks studiebeurzen en vervoermiddelen, 
voor het geval hun woonplaats in een andere nederzetting is. De werkgever kiest een 
opleidingsorganisatie waarmee zij samen het opleidingsrooster vormen en de selectie van te 
opleiden en vervolgens in dienst te nemen werklozen voor minimaal 6 maanden uitvoeren. 

Financiële steun voor het geven van trainingen over sleutelcompetenties van hun werknemers kan 
ook worden ontvangen door micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, aangezien de 
ondersteuning 50% van de waarde van de training bedraagt. Ook in deze vorm kiezen werkgevers de 
opleidingsorganisatie, het curriculum en het opleidingsschema. Veel Bulgaarse bedrijven, waaronder 
bedrijven die zich bezighouden met media, informatietechnologie, digitaal onderwijs en journalistiek, 
maakten gebruik van deze kansen, vooral tijdens de Covid 19-periode. 

De website van het Nationaal Agentschap voor Beroepsonderwijs en -opleiding biedt het publiek 
toegang tot nuttige informatie over voortgezette beroepsopleiding en levenslang leren in het land 
en in de EU. Het belangrijkste doel van NAVET is het waarborgen en handhaven van kwaliteit in 
beroepsonderwijs en -opleiding van jongeren en volwassenen, passend bij de behoeften van de 
arbeidsmarkt en de ontwikkeling van het concurrentievermogen van de Bulgaarse economie en het 
vergroten van de toegang van werklozen en werkenden tot beroepsopleiding . Het belangrijkste doel 
van het Operationeel Programma is het verhogen van de kwaliteit van het personeelsbestand en 
investeert daarom in menselijk kapitaal. Een van de belangrijkste investeringen is in beter en 
toegankelijker onderwijs. 

 

Voorzieningen voor volwasseneneducatie 

Een van de belangrijkste redenen waarom een training niet effectief is, is dat de houding van de 

trainer niet relevant is voor de cursisten. Bij het geven van trainingen aan volwassen leerlingen moet 

rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van deze groepen. Volwassen leerlingen 

hebben meer levens- en leerervaring, die voor verschillende leerlingen van verschillende kwaliteit is. 

Dit betekent dat zij voor een groot deel zelf de rijkste bron van kennis voor elkaar zijn. In de praktijk 

betekent dit dat trainers deze methoden en technieken op grotere schaal moeten gebruiken voor 

groepswerk, individuele taken en leerprojecten. Volwassen leerlingen zouden over het algemeen 

meer verantwoordelijkheid en leerbereidheid moeten tonen als ze zich realiseren dat ze iets moeten 

doen of niet moeten leren dat hun leven zal verbeteren. Hun opleiding is probleemgericht, gericht 

op het vinden van antwoorden op de vragen die hen naar de opleiding of naar de universiteit hebben 

geleid. 

In Bulgarije kunnen we verschillende hoofdgroepen van trainers onderscheiden, en elke groep heeft 

zijn eigen kenmerken. De eerste groep omvat volwassen docenten aan universiteiten en 

hogescholen. Dit zijn mensen met ervaring, gewend aan het werken met diverse groepen studenten 

met ervaring en het werken met kansarme leerlingen. De tweede groep is zeer divers en omvat 
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docenten in het niet-formeel onderwijs. Er zijn ook geen nauwkeurige statistieken over het aantal 

mensen dat zich toelegt op volwasseneneducatie en levenslang leren. Dit omvat enkele van de 

docenten die betrokken zijn bij het formele onderwijs, die de tijd nemen om docent te zijn in 

verschillende programma's en projecten die verband houden met onderwijs, professionals met de 

nodige onderwijskwalificaties, die ook deel uitmaken van niet-formeel onderwijs als docenten, maar 

ook als mentoren en deskundigen. De derde groep omvat vrijwilligers die de ervaring, kwalificaties, 

wens en tijd hebben om deel uit te maken van een initiatief dat zij belangrijk vinden. In het 

volwassenenonderwijs worden in toenemende mate bedrijfsleiders betrokken die hun ervaringen 

willen delen met een grote groep mensen en die ruimte vinden voor expressie in zowel het formele 

als het niet-formele onderwijs. Zij vormen tevens de vierde groep trainers. 

Volgens een enquête over salarissen in instellingen voor hoger onderwijs is het gemiddelde salaris 

van werknemers aan universiteiten in Bulgarije BGN 1.350, het hoogste is aan de Medische 

Universiteit in Sofia, ongeveer BGN 2.228. Het is interessant om op te merken dat assistenten aan 

medische universiteiten meer nemen dan professoren aan andere universiteiten. Loonverschillen zijn 

het gevolg van verschillen in de bekostiging van het hbo. Rectoren en andere senior executives 

ontvangen beduidend hogere salarissen, dit komt door de manier waarop salarissen worden 

gevormd op universiteiten - vergoedingen voor functies, graden en titels - die een groot voordeel 

geven aan oudere docenten, die vele malen meer aannemen dan hun jonge collega's. 

Na een bijeenkomst van de Europese Commissie in 2020 werd gemeld dat de inspanningen om het 

onderwijs- en opleidingssysteem te moderniseren in Bulgarije worden voortgezet, maar het 

verbeteren van de kwaliteit, relevantie voor de arbeidsmarkt en inclusiviteit blijft een uitdaging. 

Demografische trends en groeiende tekorten aan vaardigheden betekenen dat Bulgarije meer moet 

investeren in de kwalificatie van zijn huidige en toekomstige arbeidskrachten. De behoefte aan 

scholing en omscholing van ouderen is groot, maar de deelname aan volwasseneneducatie is laag. 

Door de vergrijzing van de beroepsbevolking in het onderwijs is er een tekort aan leraren. Bijna de 

helft van de leraren is ouder dan 50 jaar en zal daarom waarschijnlijk de komende 10 jaar de 

pensioengerechtigde leeftijd bereiken. 

 

Initiatieven om de mediageletterdheid en levenslang leren van volwassenen te 

ondersteunen 

In Bulgarije wordt al lange tijd veel gesproken over onderwijsvernieuwing, er worden verschillende 

voorstellen voor veranderingen gedaan, maar de echte hervormingen zijn in dit stadium partieel. Er 

zijn een aantal analyses van de situatie, vergezeld van aanbevelingen voor verbetering, evenals 

pogingen van actieve burgers die betrokken zijn bij Bulgaars onderwijs in hun rol van leraren, 

adviseurs en publieke personen die voortdurend in dialoog gaan voor de doelen en visie van 

Bulgaarse formele en niet -formele educatie. De belangrijkste thema's in de verschillende publieke 

debatten zijn meestal de noodzaak van onderwijsinnovaties en de mogelijkheid om deze te testen, 

te valideren en te implementeren; participatie en samenwerking met het bedrijfsleven en de link 

tussen onderwijs en professionele realisatie. Alternatieve methoden hebben zeker een plaats in het 

onderwijs en onderwijs, maar mogen geen doel op zich zijn, vinden vertegenwoordigers van 

onafhankelijke NGO's. Op het gebied van media-educatiebeleid heeft een reeks Europese 
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aanbevelingen voornamelijk betrekking op leraren en lerenden die verband houden met het 

onderwijzen en bestuderen van mediageletterdheid. Aan de vertegenwoordigers van de niet-

gouvernementele organisaties wordt een veel kleinere rol toebedeeld. Hier moeten we de rol van 

het ministerie van Onderwijs opmerken bij het verspreiden en creëren van een aantal documenten 

met betrekking tot het probleem, onder meer als initiator en bemiddelaar voor het organiseren van 

verschillende seminars, wedstrijden, projectvoorstellen, enz. op het gebied van mediageletterdheid. 

Binnen de Europese aanbevelingen over mediageletterdheid op regeringsniveau is een reeks 

strategieën, handleidingen, presentaties enz. overgenomen. De rol van mediageletterdheid wordt 

vooral erkend en gepromoot door onderzoekers, docenten, werkgevers en onafhankelijke 

organisaties. 

De Coalitie Mediawijsheid verenigt organisaties op het gebied van onderwijs, journalistiek en 

burgerparticipatie, academici en deskundigen op het gebied van mediawijsheid. De Coalitie staat 

open voor aansluiting bij alle organisaties die de missie ondersteunen en actief zijn op het gebied van 

onderwijs. De coalitie zet zich in om mediawijsheid volledig te integreren in het onderwijsproces en 

om mediawijsheid in de samenleving te vergroten. Het doel is om kritisch denken en creativiteit te 

ontwikkelen, in de eerste plaats voor kinderen en jongeren in de digitale-mediawereld, maar ook 

voor alle andere leeftijdsgroepen in Bulgarije. Hun doelstellingen zijn: 

- Het ontwikkelen van digitale mediageletterdheid van het begin tot het einde van het 

onderwijsproces. 

- Opbouwen van partnerschappen en samenwerking met alle organisaties en instellingen die 

relevant zijn voor onderwijs en mediageletterdheid in Bulgarije (ministeries, niet-

gouvernementele organisaties, media, enz.). 

- Het belang van digitale mediawijsheid promoten bij verschillende doelgroepen (ouders, 

leerkrachten, media en het grote publiek). 

 

Het Bulgaarse Centrum voor Veilig Internet werkt sinds 2005 met de gedeeltelijke financiële steun 

van de Europese programma's "Veilig internet" en sinds 2014 - "Beter internet voor kinderen". Het 

wordt gecoördineerd door de NGO Stichting Toegepast Onderzoek en Communicatie in 

samenwerking met de Oudervereniging en Reclamebureau DeConi. Enkele van de belangrijkste 

activiteiten van het Centrum zijn: het ontwikkelen en geven van verschillende trainingen voor 

kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en andere professionals; ontwikkeling van verschillende 

materialen om het publiek bewust te maken van de risico's voor kinderen bij het gebruik van internet, 

sociale netwerken en mobiele apparaten, en manieren om dit te voorkomen en hulp te zoeken. Het 

centrum is lid van het Europese netwerk van 30 veilige internetcentra Insafe, evenals van de 

International Association of Internet Hotlines INHOPE, die 42 landen verenigt. 

Stichting Mediademocratie werd opgericht in 2007. Het belangrijkste doel is het bevorderen van de 

democratische werking van de media-omgeving in Bulgarije. De missie van de stichting is ervan 

overtuigd dat transparantie en het bieden van een kritische blik op de verschijnselen in de mediasfeer 

de belangrijkste voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van democratische publiciteit. Daarom zijn 
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de leidende activiteiten van de stichting gericht op het opbouwen van onafhankelijk en effectief 

toezicht op de Bulgaarse mediaomgeving; het diagnosticeren van belangrijke publiciteitskwesties en 

het initiëren van publieke debatten; bevordering van civiele acties in samenwerking met Bulgaarse 

en buitenlandse instellingen op mediagebied; het stimuleren van de zelfkritiek van de Bulgaarse 

media. 

AKRO is een opleidingsorganisatie die in heel Bulgarije en internationaal werkt. ONDERWIJS VIA 

MEDIALITERACY-project heeft tot doel mediageletterdheidstraining en mediageletterdheid op te 

leggen in het formele onderwijssysteem in Bulgarije door middel van opleiding van 

universiteitsprofessoren, docenten en mediageletterdheidsexperts. Het project wordt uitgevoerd 

met financiële steun van de Amerikaanse ambassade in Bulgarije. MEDIA LITERACY EN 21 EEUWSE 

VAARDIGHEDEN project heeft als hoofddoelstelling van het project het bevorderen en bevorderen 

van mediawijsheidsonderwijs in Bulgarije in zowel formele als niet-formele onderwijsinstellingen. Er 

zal een cursus mediageletterdheid worden ontworpen op basis van de MediaLit Kit™ die is ontwikkeld 

door het Center for Media Literacy (CML), VS. 

Project "Get your facts straight!": Media literacy in the family.  De Bulgaria Foundation werkt mee 

aan de uitvoering van een project voor mediageletterdheid in het gezin - "Get your facts straight!". 

Het project wordt gefinancierd door het Media Literacy for All-programma, medegefinancierd door 

de Europese Commissie. Het brede partnerschap omvat 9 organisaties uit 8 landen: 2 Europese 

netwerken gericht op digitale competenties en mediageletterdheid en 7 nationale 

opleidingsorganisaties, belangrijke belanghebbenden op het gebied van mediageletterdheid met 

ervaring en het vermogen om met hun activiteiten een systemische impact te bereiken. 

Het leerplatform ,,Ucha se” is erg populair in Bulgarije. Het publiceert videolessen voor kinderen over 

het studiemateriaal voor het jaar, verschillende handleidingen, tips voor ouders, tests en volledig 

aangepaste inhoud om studenten en ouders te helpen. Ze hebben zelf publicaties over mediawijsheid 

en de informatie bereikt een enorm aantal gebruikers - zowel kinderen als volwassenen. 

 

Interviewresultaten 
De geïnterviewden komen uit verschillende vakgebieden en verschillende werkvelden. Hierdoor 
wordt een bredere kijk op het probleemgebied gegeven en kan de reikwijdte van het onderzoek 
worden uitgebreid. 

Over de veelvoorkomende misvattingen is een van de belangrijkste factoren de onderschatting van 
de capaciteiten van lerende volwassenen. Ook die opleiding moet in een bepaalde levensfase worden 
verworven. Dat ze informatie niet objectief kunnen waarnemen en gemakkelijk worden misleid. Dit 
komt vaak door problemen met de waarneming van een van de zintuigen. In veel gevallen laten 
oudere leerlingen echter veel meer vaardigheden zien dan andere leerlingen. 

De meest voorkomende leerproblemen houden verband met moeilijkheden bij het omgaan met 
informatiestromen en problemen bij het omgaan met informatie, afhankelijk van de ziekte. Een 
ander interessant probleem houdt verband met helpers en verzorgers van kansarme mensen. In 
andere gevallen, afhankelijk van de ervaring en voorbereiding, zijn volwassen leerlingen echter 
zelfverzekerd en capabel. 
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De belangrijkste problemen houden verband met concentratie, afhankelijk van verschillende ziekten. 
Anderzijds zijn er economische problemen die de toegang tot verschillende media-omgevingen 
beperken. Effectieve opname van materie is ook een probleem. Net als op andere gebieden is het 
een probleem om de essentie uit de inhoud te halen. De problemen met betrekking tot de trainers 
zijn de tijd en moeite die ze moeten besteden aan gespecialiseerde training. Dit is in veel gevallen te 
wijten aan het gebrek aan gespecialiseerde training om met mensen met speciale behoeften te 
werken. 

Kansarmen hebben monitoring nodig om de media veilig te gebruiken. Dit komt door verschillende 
vormen van tandheelkunde die het moeilijk maken om waar te nemen. Er zijn problemen met het 
gebruik van applicaties of online materialen en hardware die specificaties vereisen voor de 
respectievelijke gebruiksbehoeften. Toegang is relatief eenvoudig, maar controle over het filteren 
van inhoud is vereist vanwege problemen om onderscheid te maken tussen realiteit en media-
inhoud. 

De pandemie heeft hetzelfde effect op een groot deel van de samenleving op het gebied van 
versnelde digitalisering van het onderwijs. Dit vereiste de verwerving van aanvullende vaardigheden 
voor zowel leerlingen als trainers. Aan de andere kant heeft de pandemie bijgedragen aan de 
ontwikkeling van kritisch denken en het vermogen om informatie te filteren. 

De meeste trainingen die de trainers kregen, waren persoonlijk. In sommige gevallen alleen of op 
basis van good practices en buitenlandse ervaringen. 

Specifieke training met gespecialiseerde software - applicaties en applicaties, evenals 
trainingsplatforms en gespecialiseerde hardware - zou passend zijn. Gespecialiseerde training voor 
het filteren van inhoud. Ook introductie van gespecialiseerde methodologie in opleiding. Een 
dergelijke training zal helpen om specifieke ziekten te overwinnen. 

 

Nationaal rapport: Spanje 

Onderzoekers: MARTA MUÑOZ and GONZALO 

Resultaten bureauonderzoek 

Politiek kader 

Cruciaal voor het onderwijssysteem in Spanje is dat de onderwijsbevoegdheden zijn 

gedecentraliseerd en overgedragen aan de regeringen van de verschillende autonome 

gemeenschappen of regio's. Hun taken omvatten de ontwikkeling en de toepassing van de 

respectieve regelgeving met betrekking tot het volwassenenonderwijs. Daarom zijn de Spaanse 

algemene statuten over onderwijs samengesteld door kaderwetten, waarin algemene beginselen zijn 

vastgelegd die elke autonome gemeenschap moet ontwikkelen, in overeenstemming met specifieke 

lokale behoeften. 

Media-educatie in Spanje heeft nooit een publieke erkenning gekregen vanwege het belang ervan in 

de huidige samenleving. Terwijl de aanwezigheid van media-educatie in de leerplannen van Europese 
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landen in de jaren zeventig toenam, weigerden Spaanse wetenschappers om dit onderwerp prioriteit 

te geven. Als alternatief laten ze de taak om het bewustzijn te vergroten over de noodzaak om een 

kritisch en creatief media-educatiesysteem te ontwikkelen over aan andere professionele groepen, 

zoals journalisten of leraren. 

Tegen die tijd kwam de toenemende belangstelling voor mediaproducties -voornamelijk 

audiovisueel- vanuit twee verschillende polen: enerzijds een opleiding uitsluitend gericht op 

technologie en anderzijds een opleiding die kritische media-analyse en creativiteit bij de de 

voorhoede van hun beweringen en pedagogische praktijken. 

De meer conservatieve benadering van onderwijstechnologie, vertegenwoordigd door 

baanbrekende verenigingen gericht op de rol van technologische apparaten, was voorstander van 

een instrumenteel gebruik van media, terwijl de andere benadering was voor het stimuleren van de 

creativiteit van de studenten en een kritische houding ten opzichte van media aanmoedigde. 

Sommige van deze ervaringen werden aangemoedigd door twee van de meest opvallende 

initiatieven van Pedagogische Hervorming in Spanje: Acción Educativa, gevestigd in Madrid, en Rosa 

Sensat, gevestigd in Barcelona. 

Het onderwijsmodel is de afgelopen jaren echter veranderd, waarbij het langzaam opschuift in de 

richting van de bevordering van een participatieve cultuur en maatschappelijke mediageletterdheid. 

Tegenwoordig integreren de huidige Spaanse schoolcurricula informatie en digitale vaardigheden op 

alle niveaus. Zelfs het houdt rekening met de standpunten van het Europese regelgevende kader; de 

rol van mediawijsheidsbevordering is nog steeds beperkt tot het behalen van de algemene 

doelstellingen per onderwijsniveau. 

Bijgevolg bevatten de leerplannen van de Spaanse school geen specifieke cursussen die gericht zijn 

op dit steeds belangrijker wordende onderwerp en de implementatie van mediageletterdheid was 

grotendeels afhankelijk van de capaciteit en bereidheid van individuele leraren. In feite is het vaak 

zo geweest dat de druk om de verplichte leerplannen te voltooien, veel leraren ontmoedigt om lestijd 

te besteden aan mediageletterdheid. 

Vandaag de dag, na tientallen jaren van internationale erkenning en ondersteuning, blijft 

volwassenenonderwijs een onderwerp van bijzonder belang en actualiteit voor de Spaanse 

samenleving. Het concept van levenslang leren komt voor in de onderwijswetten; de implementatie 

ervan is echter niet op dezelfde manier ontwikkeld. Daarom is het noodzakelijk om de normatieve 

ontwikkeling te analyseren, omdat dit ons zal helpen beleid te ontwikkelen dat de dekking van deze 

onderwijssector verbetert 

Samenvattend kan men stellen dat relevante wetgeving over het Spaanse onderwijssysteem de 

verwerving van digitale competenties wel dekt. Het huidige kader beschouwt de implementatie van 

cursussen over mediageletterdheid echter niet als verplicht, zoals aanbevolen door het Europees 

Parlement. Zoals hierboven uitgelegd, beschouwt het huidige onderwijskader in Spanje media-

educatie als een ondergeschikt, transversaal vak dat een ondersteunende rol speelt bij het bereiken 

van de kerninhoud van het schoolcurriculum. 

Kortom, volwasseneneducatie wordt parallel met de officiële onderwijssystemen ontwikkeld, wat 

leidt tot kwaliteitsverlies en normatieve ambtelijkheid van de initiatieven die op dit gebied worden 
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genomen. Vanuit educatief oogpunt is het cruciaal om deze behoefte aan verbetering aan te pakken 

en om educatieve processen te bieden die zijn aangepast aan de vraag van individuen en groepen 

binnen een samenleving waarin er steeds meer vraag is naar permanente educatie. 

Sinds de jaren negentig heeft een breed scala aan masteropleidingen de relatie tussen communicatie 

en onderwijs op de voorgrond geplaatst, zodat ze op de een of andere manier te maken hebben met 

hoofdassen en specifieke modules die zijn gewijd aan dit kennis- en praktijkgebied. Bijgevolg kan men 

de aanwezigheid van cursussen op het gebied van educommunicatie of, meer bepaald, het onderwijs 

over mediacompetenties vinden in verschillende universiteiten, zoals Autònoma de Barcelona, 

Complutense de Madrid, Huelva, UNED, Oviedo, Valladolid, Carlos III, Rey Juan Carlos... 

In dit vak wordt het traject van zowel de belangrijkste open universiteit in Spanje (UNED) op het 

gebied van lerarenopleiding in digitale competenties en media onder leiding van Roberto Aparici en 

Sara Osuna, als de organisatie van tal van cursussen en workshops door het CEP over het onderwijzen 

van audiovisuele media en digitale technologieën moet worden benadrukt. 

Voorzieningen voor lerende volwassenen 

Het niveau van het tertiair onderwijs onder 30-34-jarigen (41,2%) overtreft het EU-gemiddelde. Er 

blijven echter verschillen in opleidingsniveau, bijvoorbeeld naar geslacht (47,5% onder vrouwen 

tegenover slechts 34,8% onder mannen) of geboorteplaats (45,2% onder in Spanje geborenen 

vergeleken met 25,1% voor niet-EU-geborenen). Afgestudeerden van het tertiair onderwijs 

ondervinden moeilijkheden bij het vinden van een geschikte baan, en zowel over- als 

onderkwalificatie is wijdverbreid. Het aandeel tertiair afgestudeerden dat een baan heeft waarvoor 

geen hoger onderwijs vereist is, bedroeg in 2016 39,7% (vergeleken met het EU-gemiddelde van 

23,5%). Van de Spaanse beroepsbevolking was in de OESO-enquête naar vaardigheden van 

volwassenen ongeveer 25% van de werknemers overgeschoold in zowel lezen als schrijven, 

vergeleken met het OESO-gemiddelde van 16,4%. Onderscholing was ook wijdverbreid, variërend 

van 15% van de werknemers in rekenen tot 17% in leesvaardigheid (het OESO-gemiddelde was 9% in 

beide gebieden). Tegelijkertijd hebben ook laaggeschoolde werknemers grote moeilijkheden om 

toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. 

Het aandeel van de bevolking van 25-64 jaar met lager secundair onderwijs als hoogste 

opleidingsniveau in Spanje behoort tot de hoogste in de OESO, en ook de NEET-percentages zijn 

significant. De belangrijkste reden voor het aanhoudend grote aandeel laagopgeleide jongeren is dat 

het percentage voortijdige schoolverlaters uit het secundair onderwijs te hoog blijft. Ondanks 

recente verbeteringen heeft de OESO aanhoudend hoge percentages voortijdig schoolverlaten 

vastgesteld (18,3% in 2017). Dit heeft gevolgen voor vaardigheden, werkgelegenheidsresultaten en 

de efficiëntie van de onderwijsuitgaven. Het aandeel tertiair afgestudeerden dat in banen werkt 

waarvoor dit type kwalificatie niet vereist is, is de afgelopen tien jaar constant hoger geweest dan in 

de rest van Europa, wat erop wijst dat dit een structureel probleem is. 

Er zijn nog steeds ernstige onevenwichtigheden in de toegang tot digitaal onderwijs en opleiding. De 

deelname van volwassenen aan leeractiviteiten verbeterde licht van 10,5% in 2018 tot 10,6% in 2019 

(EU-gemiddelde 10,8%). In 2019 had 43% van de mensen van 16-74 jaar geen digitale 

basisvaardigheden (EU-gemiddelde 42%) (Europese Commissie, 2020b). De belangrijkste uitdagingen 
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voor digitaal onderwijs zijn om volwassenen te voorzien van apparaten en hoogwaardige 

internettoegang en om de lerarenopleiding voor digitaal onderwijs aan volwassenen te verbeteren. 

Er zijn tal van maatregelen genomen om de voortzetting van het online onderwijs tijdens de COVID-

19-crisis te ondersteunen. Het Centrum voor Innovatie en Ontwikkeling van Afstandsonderwijs 

(CIDEAD) was actief in het aanbieden van volwassenenonderwijs op afstand. 'Aula Mentor' biedt een 

niet-formeel, flexibel online trainingsprogramma voor lerende volwassenen om persoonlijke en 

professionele competenties te ontwikkelen via een catalogus van cursussen die webdesign, 

milieukwesties, cultuur, gezondheid, enz. omvat. 

 

Initiatieven ter ondersteuning van mediageletterdheid bij volwassenen en levenslang 

leren 

Identificatie van de belangrijkste mediageletterdheidsprojecten die sinds 2010 in Spanje zijn 

uitgevoerd. Ze werden ook gevraagd om de meest geschikte categorie voor projecttype te selecteren 

voor elk van deze 'uitgelichte' projecten, de sectoren die verantwoordelijk zijn voor de projecten, het 

type media geletterdheidsvaardigheden die in het project aan bod kwamen, en de reden waarom het 

project belangrijk was. 

Sommige van de geselecteerde mediageletterdheidsprojecten kunnen in meer dan één categorie 

passen (bijvoorbeeld bronnen en onderzoek). In sommige gevallen kan dit invloed hebben gehad op 

de aantallen van bepaalde projecttypen die worden vertegenwoordigd. Bijna de helft van de 

projecten werd gecategoriseerd als ‘Resources’. De volgende meest voorkomende categorie 

projecten is 'End-user engagement', projecten, terwijl 'Research', 'Networking Platforms', 

'Campagnes' en 'Policy Development' elk voor één project verantwoordelijk zijn. 

De sectoren die betrokken zijn bij de ‘uitgelichte’ mediawijsheidsprojecten uit de volgende 

categorieën: Academia; Aanbieder van audiovisuele inhoud; Overheidsinstanties; Media 

regelgevende instanties; Online platforms; Burgermaatschappij; Sectoroverschrijdende 

samenwerking. 

Netwerken werken landelijk en zijn: Aangezien sommige netwerken project-voor-project werken, of 

mediageletterdheid slechts een deel van de opdracht van het netwerk is, is deze informatie bedoeld 

als indicatief en niet als uitputtend. 

- Cinema Hall (Junta Andalusië); 

- De magische lantaarn; 

- de Vereniging van Ibero-Amerikaanse educatieve en culturele televisie (ATEI); 

- Stichting Atresmedia 

- Alfamed Network, internationale wetenschappelijke fora; en met collega's uit andere landen, 

van de Université de la Sorbonne; van de Universidade do Braga; van de Universiteit van 

Krems in Wenen. Onder andere op internationale congressen, voor meerdere edities. 
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Samenvattingen van de vijf belangrijkste projecten in Spanje 

Observatorium voor nieuwsinnovatie in de digitale samenleving - Oi2 

Het doel van het OI2-project is om de verhalende informatie in de digitale samenleving te observeren 

en de mogelijke sociale, zakelijke, industriële en economische implicaties van eventuele 

veranderingen te analyseren, en potentiële kansen voor nieuwe innovatieve bedrijfsmodellen in de 

sector te identificeren. RTVE, de Spaanse openbare televisie, promoot de aanpassing van deze 

evolutie en dient als ontmoetingspunt met andere actoren die innovatie in nieuwsformaten 

promoten: universiteiten, business schools en technologiebedrijven, onder andere. O12 vertaalt deze 

reflecties naar de samenleving en stelt hen in staat om RTVE te visualiseren als een actor en een 

leider in innovatie. 

Emedus-project, 

Het EMEDUS-project is een uitgebreid overzicht en een diepgaande bibliografische analyse van drie 

hoofdlijnen die verband houden met mediageletterdheid in heel Europa. Ten eerste is een analyse 

gemaakt van de opname en aanwezigheid van curriculaire mediawijsheid in de curricula van 27 

landen van de Europese Unie (EU). De studie analyseerde ook onderwijsinitiatieven in de formele en 

informele sector en groepen die het risico lopen uitgesloten te worden. De analyse is uitgevoerd door 

het Bureau van Onderwijs en Communicatie van de Autonome Universiteit van Barcelona (UAB) 11. 

Het beschrijft de resultaten die zijn bereikt op het gebied van formeel onderwijs en de relatie van 

mediageletterdheid met formele Europese onderwijssystemen en in dit geval specifiek in de Spaanse. 

Deze analyse omvat een beschrijvende vergelijking over de manier waarop mediageletterdheid is 

opgenomen in het nationale leerplan, een reflectie op de vaardigheden van leraren met betrekking 

tot hun opleiding in onderwijsmedia, evenals een korte verwijzing naar de identificatie van 

instrumenten voor het meten van de media vaardigheden van studenten. 

 

Chaval 

Sinds 2002 ontwikkelt chaval.es relevant werk op het gebied van mediageletterdheid, waarbij veilige 

praktijken bij kinderen worden aangemoedigd. Het doel van het project is om ouders, opvoeders en 

kinderen te wijzen op de risico's van nieuwe technologieën. Het is ook bedoeld om kinderen op te 

leiden en te trainen in het juiste gebruik van nieuwe technologieën en hen nieuwe uitdagingen en 

inhoud voor te stellen. Het project is bedoeld om kinderen aan te moedigen om advies te vragen aan 

ouders en opvoeders wanneer ze worden geconfronteerd met een probleem of anomalie met 

betrekking tot inhoud bij het gebruik van nieuwe technologieën en om de communicatie tussen 

henzelf en ouders en leerkrachten over dit onderwerp te bevorderen. Ook wordt het verschil tussen 

virtual reality en reality onderzocht. Dit project wordt uitgevoerd door Red.es, de wettelijke instelling 

die is belast met de uitvoering van de digitale agenda in Spanje en deel uitmaakt van het ministerie 

van Industrie, Energie en Toerisme (MINETUR) 

TVE Verdediging van de kijker 

Dit project werd gelanceerd om alle opmerkingen en vragen van kijkers van openbare televisie te 

beantwoorden. Naast het geven van antwoorden op opmerkingen en vragen van de kijkers, biedt het 
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project ook interviews waarin vragen van kijkers worden beantwoord over kwesties die van bijzonder 

belang zijn voor het publiek. Er worden video's gemaakt om uit te leggen hoe televisieprogramma's 

worden gemaakt, waarbij wordt gekeken naar de productie- en redactionele processen. 

Digitaal burgerschap - iCmedia Digitaal burgerschap 2020 is een initiatief van iCmedia waarbij 

trainingen, gegeven door experts op het gebied van digitale inhoud en tools voor het nieuwe digitale 

burgerschap, worden aangeboden aan ouders, leerkrachten en kinderen met het oog op: Faciliteren 

van het geïnformeerde gebruik en de consumptie van audiovisuele media inhoud, aangepast aan de 

behoeften van elke groep; Het verkleinen van de "digitale kloof" die ouders en kinderen scheidt; 

Bijdragen aan de empowerment van burgers. Sinds 2012 promoot iCmedia een trainingsprogramma 

voor ouders, opvoeders en gezinnen gericht op het vergroten van de audiovisuele inhoud van 

gebruikersinformatie en daarmee de bescherming van kinderen als eindgebruiker. 

Platform E-learningproject. 

ECO Digital Learning-project, gebaseerd op Open Educational Resources (OER) met gratis toegang 

tot een lijst met MOOC's (Open Online Massive Courses) in 6 verschillende talen, met als doel de 

toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit en winstgevendheid van lesgeven en leren te 

verbeteren . Het doel van sommigen van hen is de toepassing op media-educatie. 

 

Interviewresultaten 
De perceptie van de geïnterviewden over mediageletterdheid is dat het absoluut noodzakelijk is, en 
meer nog in deze tijd waarin digitalisering een meerderheidsbelang heeft gekregen en de meeste van 
onze volwassenen zeker niet de nodige training hebben gekregen om deze nieuwe realiteit het hoofd 
te bieden. 

Bovendien moeten ze altijd rekening houden met levenslang leren en de mogelijkheid van 
professionele omscholing voor veel volwassen mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Ze zijn 
van mening dat media-educatie niet nodig is, het wordt niet voldoende versterkt door 
overheidsbeleid. Er moet veel meer overwicht worden gegeven, aangezien we ons in een tijdperk 
van informatievervuiling en desinformatie bevinden. 

Verder zijn er op het gebied van volwasseneneducatie veel vooroordelen aangezien de meeste 
mensen die naar volwassenenscholen gaan dit doen met de eerste schaarste aan informatie 
aangezien er geen informatie is over het onderwerp is een niet taboe maar bijna taboe onderwerp 
omdat er heel weinig over wordt gezegd en mensen hebben er heel weinig informatie over, dan 
komen mensen die scholen voor volwassenen benaderen met angsten, met vooropgezette ideeën 
die niet waar zijn en die ons onderwijs helemaal niet ten goede komen. 

Wat betreft het buitenlandse personeel dat de scholen benadert, velen hebben ook vooroordelen en 
het is moeilijk voor hen om binnen te komen, het is moeilijk voor hen om te benaderen, ze vinden 
het moeilijk om informatie te vragen dan hun eigen religie of de regels van hun cultuur ook 
voorkomen dat ze toegang krijgen en het feit dat ze verbonden zijn met ons in de school die het 
proces belemmert en het moeilijk en lang maakt. 

De uitdagingen zijn zeker opgegroeid in een tijdperk waarin het niet alleen niet nodig was, maar er 
waren bijna geen technologieën. Er is een grote leemte ontstaan die in de eerste plaats de wens van 
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volwassenen om te trainen in deze vorm van mediawijsheid belemmert en in de tweede plaats ook 
technisch moeilijker maakt. 

Andere uitdagingen zijn het toepassen van het kader van de competentiedimensies die door de 
Europese Unie zijn vastgesteld in DigCom, waar indicatoren en velden worden toegepast, niet alleen 
instrumenteel of technologisch, maar ook ethisch en bescherming tegen schadelijke inhoud. 

De grootste moeilijkheid is hun niveau van mediageletterdheid in termen van gebruik en beheer van 
tools. 

Een andere van de belangrijkste uitdagingen die zij zien, zou zijn om zoveel mogelijk mensen aan te 
trekken. Hiervoor moeten we ons werk en ons werk goed bekendmaken, dat wil zeggen erkenning 
van het werk van opvoeders voor volwassenen, want zoals ik al heb gezegd eerder opgemerkt is er 
een tekort en gebrek aan informatie over het onderwerp. 

Wat betreft de problemen die ze in deze tijd ook zien met de geletterdheid van volwassenen, zouden 
ze zeggen dat het grootste probleem het digitale tijdperk is of de nieuwe technologieën waarin we 
ondergedompeld zijn, de moeite waard is, omdat het een obstakel is voor de generatie van volwassen 
scholen angsten opwekken schaamte frustraties die veel mensen ervan weerhouden naar school te 
gaan en afwijzing tonen aan scholen omdat ze die angst niet onder ogen kunnen zien. 

De profielen zijn docenten werkzaam in het basis- of voortgezet onderwijs. Een leeftijdscategorie 
tussen 25 en 55 jaar. De grootste moeilijkheid in deze groep is het gebrek aan tijd om diepgaand te 
leren. De trainingen passen meestal in de weinige vrije tijd die ze hebben en de aanleg is in het begin 
meestal niet de beste, omdat de stress en angst voor het dagelijkse werk latent aanwezig is, iets dat 
het niet vergemakkelijkt om open te staan voor training en de noodzaak ervan. Het is voor hen 
moeilijk om het voordeel op middellange en lange termijn te zien, omdat op korte termijn de 
noodsituaties anders zijn. 

Een ander profiel zijn volwassen studenten (ouder dan 25 of 40, binnen 10% van mijn lessen) en 90% 
ouder dan 20 jaar, zijn meestal mensen die een tweede loopbaan studeren, in het eerste geval en 
dat is hun eerste graad, in het tweede geval. 

Ouderen zijn doorgaans geïnteresseerd in mediageletterdheid, en hebben daar meer tijd voor nodig 
dan hun leeftijdsgenoten. Maar wat in de loop der jaren is aangetoond, is dat degenen die "digitale 
immigranten" zijn, niet minder vaardigheden hoeven te hebben, het concept van Prensky is 
overwonnen, sommige ouderen zijn in integrale zin wijzer in het beheer van apparatuur en in de rest 
van de vaardigheden die nodig zijn voor een optimaal beheer van de TRIC (Relationship Technologies, 
Information and Communication). 

Op andere scholen is het profiel van leerlingen dat we hebben voornamelijk vrouwen en tussen 55 
en 80 jaar is het feit dat we geen mannen op school hebben of alleen mannen een aspect dat we nog 
niet hebben bestudeerd en waarover we niet veel informatie hebben, maar het is een merkwaardig 
feit en daar laat ik het bij, de factoren die van invloed zijn dat deze mensen de voorgestelde 
doelstellingen kunnen bereiken, zijn meestal economische factoren omdat ze geen toegang hebben 
tot deze apparaten of nieuwe technologieën en die het leerproces beïnvloeden. 

De grootste moeilijkheid is volgens hen niet het vermogen om te communiceren, maar de manier 
waarop te communiceren. Hoe je deze nieuwe technologieën kunt gebruiken om jezelf uit te drukken 
is meestal het grootste probleem om dit op een effectieve manier te doen, en om je bewust te zijn 
van nieuwe vormen van communicatie die opkomen zoals Discord, Twich of iets dergelijks. 
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Zoals is aangetoond in verschillende onderzoeken waaraan ze hebben deelgenomen op het gebied 
van digitale competenties, zijn de dimensies waarin ze meer moeite hebben die met betrekking tot 
esthetiek en taal. Daarom zijn de belangrijkste vaardigheden die ze moeten ontwikkelen precies die 
met betrekking tot productie, zonder de veiligheid te vergeten. De belangrijkste problemen waarmee 
volwassenen met de media te maken hebben, zijn het gebrek aan zelfvertrouwen, het gebrek aan 
bewustzijn bij de kant van het belang dat de media kunnen hebben en het lage zelfrespect waarmee 
mensen worden geconfronteerd die gewoonlijk naar scholen voor volwassenen gaan omdat 
dergelijke profielen, die we in andere jaren hebben geanalyseerd, hebben we ons gerealiseerd dat 
ze met een laag zelfbeeld kwamen en met weinig interesse in de voorgestelde activiteiten. 

Natuurlijk, als de hele kwestie van de pandemie alle mensen heeft geschaad om meer wantrouwen, 
meer onzekerheid, een lager zelfbeeld te krijgen en dat nu aan ons, leraren, een meer moeizame taak 
is om te proberen deze situatie te overwinnen, die al wordt ontwikkeld door middel van een 
emotioneel educatieplan waar in het centrum aan wordt gewerkt om te proberen een oplossing te 
bieden en mensen te helpen aspecten van je leven te veranderen en situaties op een andere manier 
aan te kunnen en een ander gezichtspunt te hebben. 

De pandemie heeft enerzijds de noodzaak om deze nieuwe technologieën te gebruiken verder 
versneld en heeft anderzijds de digitale kloof vergroot, aangezien de versnelling in de opname van 
deze technologieën sneller is geweest dan de tijd die nodig is om voorbereid en opgeleid te worden 
om ze te gebruiken . Aan de andere kant is duidelijk geworden hoe noodzakelijk ze kunnen zijn en is 
het ook een weerzin of stimulans geweest voor die volwassenen die de stap niet wilden zetten om 
te gaan trainen en dat uiteindelijk toch hebben gedaan. vaardigheden hebben om zich te kunnen 
verhouden tot de rest van de mensen, als een venster op de wereld. Veel volwassenen moesten 
tegen de klok leren omgaan met hulpmiddelen en middelen om contact te kunnen maken met hun 
gezin en voor werk en vrije tijd. 

Enkele trainingen werden ontvangen als; een voorbereidende en bekwame masteropleiding tot 
doctoraat, waardoor ik de manier waarop academisch onderzoek plaatsvindt en uiteindelijk 
communiceert, heb leren kennen en verdiepen. Er is weinig belangstelling voor het werk van scholen 
voor volwassenen, aangezien we geen cursussen, workshops of seminars krijgen. Dan zouden ze 
graag willen dat de situatie verandert en dat we ook de mogelijkheid krijgen om te trainen en meer 
te leren om continu onderwijsvooruitgang te boeken om het beste aan onze studenten te geven. 

De respondenten waren het eens met de noodzaak om nieuwe mensen te bereiken voor media-
educatietrainingen. Ook het gebruik van het materiaal dat is opgesteld vanuit het ECO Digital 
Learning-project, gebaseerd op Open Educational Resources (OER) met gratis toegang tot een lijst 
met MOOC's (Open Online Massive Courses) in 6 verschillende talen, met als doel de uitbreiding 
toegang tot onderwijs en verbetering van de kwaliteit en winstgevendheid van onderwijzen en leren. 
Het doel van sommigen van hen is de toepassing op media-educatie. Beschikbaar op: https://eco-
learning.eu/?lang=es. 

Het is interessant om te werken aan kwesties in het licht van sociale communicatie die mensen leren 
te relateren, leren hun gevoelens te uiten, kunnen leren om over te brengen wat ze willen 
overbrengen in elke situatie waarin ze zich bevinden, en ook vaardigheden verwerven voor werk, 
sociale vaardigheden, omgang met anderen, hoe je een sollicitatiegesprek aangaat, zou het 
interessant zijn als er informatie over zou zijn om ze deze tools aan onze studenten te kunnen geven. 
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Nationaal rapport: Italië 

Onderzoekers: FABIOLLA PORCELLI and AINHOA GANDARIASBEITIA 

Resultaten bureauonderzoek 

Politiek kader 

Volgens het Italiaanse ministerie van Onderwijs, Universiteiten en Onderzoek (MIUR) bestaat 

levenslang leren uit "elke activiteit die door personen op een formele, niet-formele, informele manier 

in verschillende levensfasen wordt ondernomen, met als doel kennis, vaardigheden en en 

competenties, vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en arbeidsgerelateerd perspectief' (Wet 92 

van 28.06.2012, artikel 4, paragraaf 51). In overeenstemming met wat is vastgesteld door de 

Europese Raad: "Volwassenenleren is een essentieel onderdeel van de cyclus van levenslang leren..." 

(Resolutie 2011/c 372/01 van de Europese Raad, gepubliceerd in het PBEC van 20 december 2011). 

Volwassenenonderwijs wordt gepromoot door de CPIA's - Centri Provinciali per l'Istruzione degli 

Adulti (vertaald in Provinciale Centra voor Volwassenenonderwijs), opgericht bij presidentieel 

decreet 263 van 29 oktober 2012. Ze vormen een soort autonome onderwijsinstelling met eigen 

personeel en een specifieke onderwijs- en organisatiestructuur. CPIA's zijn onderverdeeld in 

"territoriale servicenetwerken" die op drie niveaus zijn gestructureerd: 

Niveau A) Administratieve Eenheid. Het is een dienst die wordt aangeboden door de regio's 

en bestaat uit een reeks kantoren waar cursussen op het eerste niveau en cursussen in 

alfabetisering en het leren van de Italiaanse taal worden gegeven. 

Niveau B) Onderwijseenheid. Het verwijst naar de door de regio's geïdentificeerde 

middelbare schoolinstellingen die cursussen voor volwassenenonderwijs van het tweede 

niveau aanbieden. 

Niveau C) Trainingseenheid. Het verwijst naar een uitbreiding van het opleidingsaanbod door 

overeenkomsten te sluiten met lokale overheden en andere publieke en private entiteiten, 

met bijzondere aandacht voor opleidingsfaciliteiten die door de Gewesten zijn erkend; dit zijn 

initiatieven om burgerschapsvaardigheden en daarmee de inzetbaarheid van de bevolking te 

vergroten. 

 

Volwassenenonderwijs is een beslissende factor voor de Europese economie en samenleving. 

Daarom werkt het Italiaanse Ministerie van Onderwijs (MIUR) mee aan initiatieven en projecten om 

volwasseneneducatie te ontwikkelen en heeft het instrumenten ontwikkeld om de taalkundige en 

sociale integratie van buitenlandse volwassenen te bevorderen. 

Elk jaar geeft het ook richtlijnen over hoe je je kunt inschrijven voor cursussen voor 

volwassenenonderwijs. Nationale systeemmaatregelen leiden de actualisering van al het personeel 

van de Provinciale Centra voor Volwassenenonderwijs (CPIA). Italiaanse en buitenlandse 

volwassenen die een kwalificatie willen behalen, kunnen zich inschrijven voor cursussen voor 

volwassenenonderwijs van het eerste en tweede niveau. Buitenlandse volwassenen die een 
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certificaat willen behalen dat hun kennis van de Italiaanse taal op minimaal A2-niveau bevestigt, 

kunnen zich inschrijven voor alfabetiserings- en Italiaanse taalcursussen. 

Om de implementatie van territoriale netwerken voor levenslang leren aan te moedigen en te 

ondersteunen, heeft de MIUR het Nationaal Plan voor "Het waarborgen van de competenties van de 

volwassen bevolking" gepromoot, dat is opgenomen in de "Interinstitutionele Tafel voor Levenslang 

Leren". Het heeft tot doel de noodzakelijke instrumenten te definiëren voor de totstandkoming van 

het Individueel Opleidingspact; het ontwerpen van de systeemmaatregelen die nodig zijn voor de 

aansluiting tussen de eerste- en tweedelijns trajecten; en het uitvoeren van onderzoeks-, 

experiment- en ontwikkelingsactiviteiten en maatregelen om het opleidingsaanbod te verbreden. 

 

Digitale kloof in cijfers 

Volgens het laatste rapport van Istat (2019) "Citizens and ICT", is er een bestaande kloof in het gebruik 

van digitale bronnen die gebaseerd is op verschillende generatie- en culturele factoren. Er is nog 

steeds een grote digitale kloof tussen huishoudens, voornamelijk als gevolg van generatie- en 

culturele factoren. 

Vrijwel alle huishoudens met minimaal één minderjarige hebben een breedbandaansluiting (95,1%); 

onder huishoudens die uitsluitend uit 65-plussers bestaan, daalt dit tot 34,0%. Terwijl bijna alle 15-

24-jarigen op internet surfen (meer dan 90%), daalt het aandeel internetgebruikers onder 55-59-

jarigen tot 72,4% en bereikt 41,9% onder 65-74-jarigen . 

Een andere discriminerende factor is onderwijskwalificatie: 82,9% van degenen met een 

middelbareschooldiploma surft op het web, vergeleken met 51,9% van degenen met niet meer dan 

een middelbareschooldiploma. Meer dan een op de twee huishoudens heeft geen internet omdat ze 

niet weten hoe ze het moeten gebruiken, wat een gebrek aan vaardigheden als de belangrijkste 

reden noemt (56,4%)34. 

De meest populaire activiteiten op internet zijn die met betrekking tot het gebruik van 

communicatiediensten waarmee u met meerdere mensen tegelijk in contact kunt komen. Eveneens 

wijdverbreid is het gebruik van internet om informatie en nieuws te lezen (57,0%), om afbeeldingen, 

films, muziek en/of games (inclusief gaming) te downloaden (47,3%) en voor bankdiensten (46,4%). 

Meer dan de helft van de internetgebruikers van 14 jaar en ouder kocht online (57,2%, of 20 miljoen 

403 duizend mensen) 34. 

Het Italiaanse digitale agentschap (Agenzia per l'Italia Digitale, AgID) is het technische agentschap 

van het voorzitterschap van de Raad van Ministers, wiens taak het is te zorgen voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen van de Italiaanse digitale agenda en bij te dragen aan de 

verspreiding van het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën, ter bevordering van 

innovatie en economische groei. Het ondersteunt digitale innovatie en bevordert de verspreiding van 

digitale vaardigheden, ook in samenwerking met internationale, nationale en lokale instellingen en 

instanties. 
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Voorzieningen voor lerende volwassenen 

Volgens de OESO is in Italië het aantal jaarlijkse uren dat volwassenen zonder hoger secundair 

onderwijs deelnemen aan formeel en/of niet-formeel onderwijs en opleiding relatief laag in 

vergelijking met andere Europese landen (60 %, rang 20/24, 2016) . Meer dan een kwart van de 

volwassen bevolking (16-65 jaar) geeft aan geen eerdere ervaring met computers of zeer elementaire 

computervaardigheden te hebben (Survey of Adult Skills, PIAAC, 2012). 

Nieuwe technologieën veranderen banen en vaardigheidsbehoeften, zowel in Italië als in de rest van 

Europa. Aan de ene kant kunnen deze nieuwe technologieën werknemers de vrijheid geven om 

productievere en minder routinematige taken uit te voeren, maar aan de andere kant zullen ze 

waarschijnlijk veel van de bestaande banen en de vaardigheden die nodig zijn om ze uit te voeren, 

veranderen. Recent onderzoek suggereert inderdaad dat 15,2% van de banen in Italië een hoog risico 

lopen op automatisering, wat betekent dat veel mensen zich zullen moeten omscholen om met 

veranderingen om te gaan. 

Hoewel Italië de afgelopen tien jaar grote vooruitgang heeft geboekt bij het bijscholen van zijn 

bevolking en werknemers, zijn er verdere inspanningen nodig om de toegang tot kwalitatief goede 

leermogelijkheden voor volwassenen te verbeteren. Opleidingsfondsen (d.w.z. fondi paritetici 

interprofessionali per la formazione continua) vormen een belangrijk instrument waarmee Italië het 

hoofd kan bieden aan de druk die wordt veroorzaakt door de megatrends, en volwassenen en 

werknemers uitrusten met de vaardigheden die nodig zijn om te gedijen op de arbeidsmarkt en in de 

samenleving 36. 

In Italië hebben - net als in andere landen - de kwetsbare werknemers (bijvoorbeeld laaggeschoolden; 

oudere werknemers) over het algemeen minder baat bij opleidingsmogelijkheden. Als we kijken naar 

sociaal-demografische kenmerken, nemen ouderen, vrouwen, laaggeschoolde en laagbetaalde 

werknemers in Italië minder vaak deel aan volwasseneneducatie. Zo neemt slechts 8,3% van de 

ouderen (55 jaar en ouder) deel aan opleidingen, vergeleken met 23,9% van de populatie in de 

leeftijdscategorie (25-54 jaar). Ook nemen werklozen, langdurig werklozen, tijdelijke werknemers en 

werknemers in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) minder vaak deel aan 

volwasseneneducatie36. 

Volgens de Survey of Adult Skills (PIAAC) zijn veel volwassenen (ongeveer 67%) in Italië niet bereid 

om te trainen. Dit kan zijn omdat ze zich niet bewust zijn van de noodzaak van training en niet 

overtuigd zijn van de effectiviteit ervan op loopbaanontwikkelingskansen. Andere obstakels die 

lerende volwassenen ervan weerhouden deel te nemen aan levenslang leren zijn: 

gezinsverantwoordelijkheden, opleidingskosten, gebrek aan tijd, gebrek aan steun van de werkgever 

en gebrek aan voorwaarden 36. 

 

Volwassen studenten en Covid-19 pandemie 
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In Italië werd een korte enquête gehouden onder schoolleiders die verantwoordelijk zijn voor het 

opleidingsaanbod voor volwassenen, beheerd en gecoördineerd door het MIUR - Ministerie van 

Onderwijs (dat opleiding biedt aan ongeveer 260.000 leerlingen). De enquête onderzocht hoe de 

onderwijsactiviteiten werden gereorganiseerd tijdens de COVID-19-crisis. Uit de enquête bleek dat 

afstandsonderwijs alle aangeboden onderwijstrajecten omvatte, maar voor leerlingen zonder 

apparaten of verbindingen was er slechts in 72% van de gevallen alternatief materiaal; en in ongeveer 

24% van de gevallen waarin dit nodig zou zijn, werd er geen specifiek materiaal opgesteld voor 

studenten met een handicap. Er wordt geconcludeerd dat aanbieders van volwasseneneducatie over 

het algemeen verstoord zijn geraakt, maar manieren hebben gevonden om hun opleiding online 

voort te zetten. 

Een belangrijke uitdaging is de kwestie van gelijke toegang tot leermogelijkheden. De verschuiving 

naar online levering heeft problemen veroorzaakt voor lerende volwassenen uit specifieke kwetsbare 

groepen. Leerlingen die geen digitale competenties en/of ICT-hulpmiddelen hebben, en leerlingen 

die te maken hebben met gezondheidsproblemen, kunnen niet altijd online activiteiten voor 

volwassenenonderwijs vinden en openen. 

In Italië heeft het onderwijs in de gevangenissen voor volwassenen veel moeilijkheden bij het 

aanbieden van onderwijs op afstand, met name omdat internettoegang voor deze groep lerende 

volwassenen verboden is. In 20% van de gevallen was het niet mogelijk om specifieke activiteiten of 

materialen te produceren om dit goed te maken. Als oplossing nam de overgrote meerderheid van 

de leraren video-opnames of tv-zenders die uitdrukkelijk in opdracht werden gegeven om educatieve 

lessen uit te zenden. 

 

Voorzieningen voor volwasseneneducatie 
Aanbieders van volwassenenonderwijs hebben ook te maken gehad met uitdagingen in verband met 

de online opleidingscapaciteiten van personeel en aanbieders. In Italië heeft de COVID-19-crisis 

duidelijk gemaakt dat er fors moet worden geïnvesteerd in de vaardigheden van leraren, in termen 

van digitale vaardigheden, bijscholing van specifieke onderwijsmethoden en in de manier waarop 

aanpassing van lesmateriaal kan worden gepland en uitgevoerd 38. 

Wat betreft het opleidings- en beroepsprofiel van het personeel werkzaam in het 

volwassenenonderwijs kan men stellen dat we te maken hebben met een zeer heterogene groep. Bij 

programma's gericht op het behalen van een diploma komen de docenten uit het onderwijs en is de 

informatie over de doorontwikkeling van docenten dus op hen van toepassing. Bij programma's voor 

de ontwikkeling van basisvaardigheden en sociaal-culturele competenties worden vaak externe 

deskundigen ingezet en betrokken, afhankelijk van het soort cursus dat wordt overwogen. Het is 

daarom niet mogelijk om informatie te verstrekken over hun permanente professionele 

ontwikkeling, gezien hun heterogene achtergrond. 

De hervorming van het volwassenenonderwijs (Presidentieel decreet 263/2012) bepaalde dat de 

overgang naar het nieuwe systeem gepaard moest gaan met nationale initiatieven om het personeel 

van de CPIA's (Provinciale Centra voor Volwassenenonderwijs) te actualiseren. Het activiteitenplan 

voor innovatie in het volwassenenonderwijs (Paideia), dat in 2014 van start ging, heeft in zijn eerste 
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editie als strategische doelstelling het consolideren en actualiseren van de vaardigheden van het 

personeel die op de verschillende niveaus vereist zijn, met als doel de implementatie van de nieuwe 

organisatorische en didactische structuren die met de geboorte van de CPIA's werden toegepast. De 

uitvoeringsorganen van het Plan zijn - naast Indire en Invalsi - de Regionale Schoolbureaus. 

 

AIF – Associazione Italiana Formatori 

AIF is een non-profitorganisatie, opgericht in 1975, waartoe meer dan 2.000 consultants en 

bedrijfsmanagers in heel Italië behoren, professionals op het gebied van training, 

organisatiestrategieën en leer- en ontwikkelingsprocessen van het individu. 

De vereniging werkt samen met andere organisaties in het hele land om ondersteuning en 

opleidingsmogelijkheden te bieden aan onderwijzers. 

 

Initiatieven ter ondersteuning van mediageletterdheid bij volwassenen en levenslang 

leren 

CRCItalia: Coalizione per le Competenze Digitali 

De Coalitie voor Digitale Vaardigheden is gebaseerd op de samenwerking van nationale en lokale 

openbare instellingen, professionele gemeenschappen, non-profitorganisaties, werkgevers- en 

vakbondsverenigingen en andere private actoren en is opgesteld in het kader van de 'Grand Coalition 

for Digital Jobs'. 

Door de bijdrage van de Italiaanse digitale kampioen promoot en versterkt de coalitie de activiteiten 

en projecten die door de verschillende componenten worden uitgevoerd, met het oog op 

samenwerking en delen. 

 

MED – Associazione Italiana Media Education3 

De MED, in 1996 opgericht door een groep universitaire docenten, mediaprofessionals, docenten en 

opleiders, houdt zich bezig met opleiding en onderzoek op het gebied van media-educatie. 

Zoals vermeld in artikel 2 van ons Statuut, is de MED geïnspireerd door de waarden van de persoon, 

dialoog en solidariteit, en geeft hij voorrang aan de strategieën van onderwijs en opleiding, waarbij 

hij (onder andere) de volgende doelstellingen voorstelt: 

- werken aan het verbinden van degenen die gevoelig zijn voor het probleem van media-

educatie voor jongeren en volwassenen, evenals degenen die zich inzetten voor een nieuwe 

 
3 MED. Webage: https://www.medmediaeducation.it/chi-siamo/ 

https://www.medmediaeducation.it/chi-siamo/
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kwaliteit van communicatie, met respect voor de waardigheid van de persoon en open voor 

solidariteit 

- om de opleiding en bijscholing van media-opvoeders en animatoren van communicatie en 

cultuur te bevorderen 

- het bevorderen van de studie van communicatie en de media in een educatieve functie; het 

experimenteren met leerplannen voor media-educatie op scholen; het ontwerpen en testen 

van media-educatiemethoden in gezinnen en gemeenschappen 

 

ISFOL – Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori.4 

ISFOL is een openbare onderzoeksinstelling onder toezicht van het ministerie van Arbeid en Sociaal 

Beleid. ISFOL doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van beroepsopleiding, arbeids- en 

sociaal beleid; het biedt technische en wetenschappelijke ondersteuning aan het ministerie van 

Arbeid en Sociaal Beleid en werkt ter ondersteuning van de staat, regio's en autonome provincies, 

lokale autoriteiten, nationale openbare en particuliere instellingen. 

In de context van volwasseneneducatie en levenslang leren draagt ISFOL bij aan de ontwikkeling van 

een reeks activiteiten zoals het toezicht op het beleid inzake levenslang leren; enquêtes over het 

opleidingsgedrag van werknemers en ondernemingen; het beheer van het permanent 

monitoringsysteem van opleidingsactiviteiten gefinancierd door interprofessionele fondsen; beleid 

voor de deelname van volwassenen aan levenslang leren. 

 

FMD – Fondazione Mondo Digitale5 

Fondazione Mondo Digitale (FMD) is een privaatrechtelijke, non-profit juridische entiteit gevestigd 

in Rome, die werkt aan een inclusieve kennismaatschappij door innovatie, onderwijs, inclusie en 

fundamentele waarden te combineren. Haar missie is het bevorderen van sociaal leren, sociale 

innovatie en e-inclusie met speciale aandacht voor categorieën die het risico lopen op sociale 

uitsluiting. 

FMD bevordert innovatie in opleiding en onderwijs door het gebruik van nieuwe technologie en 

projectgebaseerde methodologieën, waaronder intergenerationeel en peer learning, en ontwikkelt 

haar interventies in verschillende sectoren: ICT voor toegankelijkheid, studenten met speciale 

behoeften, inclusief actief ouder worden, gelijke sekse kansen, integratie van immigranten en 

vluchtelingen, onderwijs van de 21e eeuw, vrijwilligerswerk, mondiaal onderwijs en e-inclusie. 

 

 
4 ISFOL. Webage: https://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/formazione-degli-adulti 
5 FMD. Webpage: https://all-digital.org/digital-world-foundation/ 

https://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/formazione-degli-adulti
https://all-digital.org/digital-world-foundation/
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Interviewresultaten 

In Italië interviewde Petit Pas een verscheidenheid aan deskundigen die werkzaam zijn op het gebied 
van volwasseneneducatie en media-educatie - lokale volwassenenverenigingen, niet-
gouvernementele organisaties, onderwijzers en vrijwilligers. De meeste geïnterviewden werken al 
meer dan drie jaar met kansarme volwassenen, zodat ze het MECO-project de stem van de ervaring 
kunnen geven. 

Het eerste onderwerp dat tijdens de interviews aan de orde kwam, betrof de veelvoorkomende 
misvattingen over volwasseneneducatie. De respondenten waren het erover eens dat we geneigd 
zijn aan te nemen dat volwassenen te oud zijn om te leren, vooral op digitaal gebied, en dat ze niet 
geïnteresseerd zijn in het volgen van cursussen. Tijdens de interviews is echter duidelijk geworden 
dat professionals die in het veld werkzaam zijn, denken dat de sleutel tot succes van 
volwasseneneducatie erin bestaat te vinden hoe volwassenen voor de training kunnen worden 
gemotiveerd. Bovendien beweert een van de respondenten dat lerende volwassenen nog meer 
betrokken zijn bij het leerproces dan wie dan ook, omdat ze onderwijs hebben gezien als een kans 
om hun professionele leven te verbeteren en daarom betrokken en gemotiveerd zijn. 

Daarom, wanneer we het hebben over uitdagingen in het volwassenenonderwijs, valt de noodzaak 
op om te breken met de misvatting dat een volwassene geen leerling kan zijn omdat zijn of haar 
ontwikkeling volledig is. Het concept van levenslang leren moet worden bevorderd. Werkloze 
volwassenen, in het bijzonder laagopgeleide volwassenen, begrijpen niet altijd het belang van 
opleiding en zijn vaak ontmoedigd en inactief. Het is moeilijk om hen te bereiken om hen duidelijk te 
maken dat ze hun vaardigheden en hun persoonlijke en professionele profiel moeten bijwerken, 
vooral omdat ze de neiging hebben om te zeggen dat ze geen tijd hebben voor opleiding, zelfs als ze 
werkloos zijn. Evenzo, als het gaat om de digitale inhoud, verklaarde een geïnterviewde dat als de 
volwassene de mogelijkheid heeft om technologische gadgets te gebruiken, hij of zij niet altijd de 
noodzaak begrijpt om te leren toegang te krijgen tot de digitale inhoud, deze te beheren en kritisch 
te gebruiken. Als opvoeders zijn ze het erover eens dat het belangrijk is om triviale dingen niet als 
vanzelfsprekend te beschouwen, omdat volwassen leerlingen soms zelfs de meest elementaire 
kennis over het onderwerp missen. 

Een van de geïnterviewden werkt met volwassenen met ernstige motorische beperkingen en zij 
verklaarde dat in dit geval de belangrijkste belemmeringen het gebrek aan autonomie en 
onafhankelijkheid van de gebruikers zijn, wat een succesvolle volwassenenopleiding in de weg staat. 

Wat het profiel van lerende volwassenen betreft, werken de respondenten over het algemeen met 
ongekwalificeerde of laaggekwalificeerde volwassenen die ernaar streven hun 
arbeidsomstandigheden te verbeteren, wat in veel gevallen langdurige werkloosheid is. Ze hebben 
dus zeer specifieke verwachtingen van leeractiviteiten en zullen waarschijnlijk stoppen met leren als 
niet aan deze verwachtingen wordt voldaan. Ook gaven een aantal respondenten aan dat ze werken 
met senioren, gepensioneerden, en hoewel ze niet op zoek zijn naar betere banen, hebben ze wel 
doelen. Dus in alle gevallen is het belangrijkste obstakel het idee om niet te slagen. 

Uit de gevoerde interviews kan worden geconcludeerd dat de belangrijkste problemen met 
betrekking tot het gebruik van media technisch van aard zijn, maar de belangrijkste vaardigheid die 
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moet worden verbeterd, is bewustzijn. Er is gezegd dat de oudere leerlingen technische vaardigheden 
moeten ontwikkelen die hen in staat stellen hun dagelijkse activiteiten te verbeteren door hun 
huidige gebrek aan praktische bruikbaarheid en mentale flexibiliteit te veranderen. Door op online 
advertenties te klikken, inhoud te downloaden, apps te installeren of gewoon online nieuws te 
consumeren en te delen, lopen volwassen gebruikers voortdurend risico. Bewustwording is 
geïdentificeerd als de belangrijkste vaardigheid die verbeterd moet worden. Respondenten hebben 
verklaard dat “volwassenen moeten worden ondersteund, zodat ze kritisch en verantwoordelijk 
kunnen denken over de media. Bovendien kan media-educatie processen ondersteunen die verband 
houden met afstandsonderwijs en zo de mogelijkheid van training uitbreiden naar meer 
volwassenen, in overeenstemming met hun werkverplichtingen.” 

Het Covid-19-effect. Alle geïnterviewden gaven met één stem aan dat de pandemie een proces van 
digitalisering heeft versneld, waardoor gebruikers hun digitale vaardigheden snel moeten verbeteren 
om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom benadrukte een van de geïnterviewden “het 
belang van een systematische aanpak van de ontwikkeling van mediageletterdheid, het belang van 
samenwerking tussen online platforms, experts en bevoegde autoriteiten, het belang van zichzelf 
opleiden en bewust zijn van de keuzes die men maakt op het web.” 

De bij de interviews betrokken experts hebben de afgelopen jaren verschillende trainingen gevolgd, 
waaronder computertrainingen, masteropleidingen, conferenties en seminars. Ook werden boeken 
en podcasts genoemd als leeraanbieders. Geen van hen beweerde echter specifieke cursussen te 
hebben gevolgd of leerervaringen op het gebied van media-educatie te hebben gevolgd. Als reactie 
daarop zou "doorlopende bijscholing nuttig zijn". Andere respondenten zeiden: "Ik zou graag een 
eenvoudige en effectieve manier vinden om volwassenen de vaardigheden bij te brengen die nodig 
zijn om nieuws op internet kritisch te lezen en te interpreteren, en het belang van het beschermen 
van hun sociale-mediaprofielen" en "Ik zou over specifieke onderwerpen moeten trainen , op een 
eenvoudige manier, om deze kennis door te geven aan mijn studenten”. 

Tot slot vertelden de geïnterviewden over hun werk en ondersteunende netwerken. Sommigen 
meldden dat ze contact hadden met andere docenten en professionals met wie ze ervaringen konden 
delen, zowel lokaal als online. Over het algemeen beweerde echter niemand over een gestructureerd 
netwerk of goede praktijken te beschikken om als voorbeeld te dienen op het gebied van media-
educatie voor volwassenen. 

 

Nationaal rapport: Nederland 

Onderzoekers: LIDIA DIMITROVA and TANYA SLAVCHEVA 

Resultaten bureauonderzoek 

Politiek kader 

Sinds 1 augustus 1986 zijn alle vormen van vorming en basisonderwijs in Nederland onder de noemer 

"volwasseneneducatie" gebracht. In 1996 zijn de instellingen gescheiden van de gemeenten en 

welzijnsinstellingen om te worden geclusterd in Regionale Opleidingen Centra (ROC's). De ROC's zijn 
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tot op heden verantwoordelijk voor het volwassenenonderwijs. Door de overheidsverschillen in 

structuur, financiering, doelstellingen, didactiek, regulering van eindtermen en examens zijn er 

binnen de ROC's weinig raakvlakken tussen volwassenenonderwijs en beroepsonderwijs. 

De Nederlandse overheid heeft een aantal beleidsmaatregelen met betrekking tot verschillende 

soorten (generieke) volwasseneneducatie. Zo zijn er mogelijkheden op het gebied van het particulier, 

niet-bekostigd middelbaar algemeen volwassenenonderwijs (VAVO), voor het hoger onderwijs bij het 

centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) en voor het middelbaar beroepsonderwijs bij 

het centraal register beroepsopleidingen ( CREBO). Er zijn ook andere initiatieven van private en 

publieke stichtingen en organisaties, zoals het hoger onderwijs voor ouderen (HOVO). Dit initiatief, 

gecreëerd en beheerd door een lokale stichting, werkt samen met verschillende instellingen uit heel 

Nederland en biedt een verscheidenheid aan studiemogelijkheden, lezingenreeksen en cursussen op 

het gebied van kunst, cultuur, geschiedenis, technologie, filosofie, literatuur, recht en sociale 

wetenschappen . 

Onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie ontvangen 1 bedrag voor 

personeel en materiaal: het forfait. Ook mbo-scholen krijgen extra budget voor kwaliteitsafspraken, 

zoals de professionalisering van docenten en schoolleiders. De overheid stelt de afkoopsom vast voor 

het mbo en volwassenenonderwijs. Het bestuur van de instelling bepaalt zelf hoe het dit geld 

besteedt. Zo kunnen instellingen hun beleid en onderwijs beter afstemmen op de situatie van de 

school. Bijvoorbeeld over het aantal studenten en de behoefte aan materialen. Ook zijn er 

mogelijkheden voor publieke financiering van instellingen voor volwassenenonderwijs voor regionale 

opleidingscentra (ROC's), beroepsscholen en landbouwopleidingscentra (AOCS). 

Scholen in het volwassenenonderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Het onderwijs op een VAVO-school is meestal kleinschalig. De lessen worden gegeven in kleine 

klassen, waardoor er tijd en gelegenheid is voor persoonlijke aandacht. Uiteraard hangt er een 

volwassen sfeer en wordt een zekere mate van zelfstandigheid verwacht. Dit betekent ook dat de 

leerling verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Er zijn ook tal 

van ondersteuningsopties via mentorschap of meer gespecialiseerde kanalen. 

De VAVO is de opvolger van de voormalige dag- en avondscholen voor het voortgezet onderwijs. De 

VAVO zorgt ervoor dat mensen alsnog een diploma of deelgetuigschrift van een theoretische leerweg 

kunnen behalen. Via de Rutteroute (vernoemd naar Mark Rutte die als staatssecretaris deze regeling 

heeft ingesteld) kunnen ook 16- en 17-jarigen de VAVO bezoeken. Sommige cursussen die bij de 

VAVO worden aangeboden, hebben tot doel dat de lerenden een minimum aan zelfredzaamheid 

bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van wiskunde of sociale vaardigheden. Andere cursussen zijn 

meer gespecificeerd tot een discipline. 

Mediawijsheid omvat de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en 

actief om te gaan met digitale media. Hoe mediawijs mensen zijn, bepaalt in toenemende mate of ze 

kunnen overleven in de digitale samenleving en in hoeverre ze kunnen profiteren van de kansen die 

digitalisering biedt. Uit onderzoek in Nederland blijkt dat een grote groep burgers zich zorgen maakt 

over de toenemende digitalisering. Een kwart van de Nederlanders vindt het moeilijk om de 

ontwikkelingen op sociale media bij te houden en veel respondenten hebben twijfels en angsten over 

hun eigen online gedrag. Zo zegt een op de vijf Nederlanders bang te zijn om online iets fout te doen. 
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De overgrote meerderheid van de respondenten vraagt de overheid om een helpende hand bij 

mediawijsheid: 78 procent van de Nederlanders vindt dat de overheid meer moet doen om mensen 

te helpen hun weg te vinden in de digitale wereld. 

De term digitaal bewustzijn die in Nederland wordt gebruikt, lijkt het meest aan te sluiten bij de 

kritische kant van mediawijsheid. De kritische aspecten van de vier kernvaardigheden zijn als volgt 

gedefinieerd: 

A. Kritische operationele vaardigheden hebben te maken met het begrijpen dat media, 

platforms of formaten op een bepaalde manier zijn ontworpen en dat de verschillende 

eigenschappen gevolgen hebben voor het gedrag van gebruikers. 

B. Kritische informatienavigatievaardigheden hebben betrekking op het evalueren van 

informatie en in digitale media en platforms omvat ook het begrijpen hoe algoritmen werken 

en welke gevolgen ze hebben op de manier waarop informatie wordt gepresenteerd. 

C. Kritische interactievaardigheden zijn bijvoorbeeld het kunnen maken van opmerkingen die 

passen bij een bepaalde situatie, het begrijpen van de (psychologische en sociale) impact van 

berichten of het maken van ethische overwegingen bij het taggen, delen of plaatsen van 

foto's. 

D. Kritische vaardigheden voor het maken van inhoud relateren aan de manier waarop media, 

platforms of formaten worden geproduceerd. Denk aan begrijpen dat advertenties tot doel 

hebben iemand te overtuigen iets te kopen, of dat bepaalde inhoud populair is omdat deze 

voldoet aan bepaalde normen en waarden (bijvoorbeeld stereotypen). 

 

In Nederland komt het onderwerp digitale geletterdheid niet vaak aan de orde, zeker niet voor 

NEETS. Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn een vergeten groep als het gaat om digitale 

geletterdheid. Deze mensen blijken vaak kwetsbaar op internet. Zo zijn leerlingen met een licht 

verstandelijke beperking (LVB) vaker slachtoffer van cyberpesten, manipulatie en seksueel misbruik 

via (sociale) media dan anderen. Ze kunnen echter niet wegblijven van digitale en sociale media. De 

media is een integraal onderdeel van hun leven geworden. Want wie wil er nu niet films kijken, 

muziek luisteren, spelletjes spelen en sms'en met anderen? 

Media en digitale geletterdheid bij de Nederlandse bevolking is volgens onderzoek geen einddoel op 

zich. Het gaat over de belangrijke rol die mediawijsheid speelt bij het bevorderen van het welzijn van 

een mens in de samenleving. 

Mediawijsheid staat voor autonoom en verantwoord omgaan met (traditionele, digitale en/of 

geconvergeerde) media, platforms en formats. Bovendien staat het medialandschap niet los van de 

samenleving waarin het wordt gecreëerd en gebruikt en dat de verschillende elementen ervan 

ongelijk kunnen worden verdeeld op basis van historische processen en huidige politieke, 

economische en culturele structuren. De implicatie is dat mediageletterdheid altijd in deze context 

moet worden begrepen; Mediageletterdheid alleen is niet genoeg, maar het bouwt voort op 

(ongelijkmatig verdeelde) toegang tot media, platforms en formats en op verschillende attitudes en 

drijfveren van mensen. Niettemin is mediageletterdheid een bepalende factor voor het mogelijk 
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maken van inhoud, diensten en interacties met anderen waartoe men anders geen toegang zou 

hebben. Mediageletterdheid is ook de sleutel tot het vertalen van mediagebruik naar positieve 

resultaten en het vermijden van negatieve resultaten. Onderzoek toont aan dat mediageletterdheid 

een grotere rol speelt bij het bereiken van positieve resultaten dan iemands achtergrond. De centrale 

rol van mediawijsheid suggereert ook dat interventies hier de grootste impact hebben. Met andere 

woorden, mediawijsheid is in de moderne samenleving in meer praktische zin fundamenteel voor het 

oplossen van problemen, maar heeft ook verstrekkende gevolgen voor burgerschap en participatie. 

Mediawijsheid gaat daarom niet alleen over de vaardigheden van een individu, maar maakt deel uit 

van een collectief bewustzijn van de voor- en nadelen van de gemedieerde samenleving en de daarbij 

horende normen en waarden. 

Samenwerking tussen ministeries, industrie, technologieontwikkelaars en andere belanghebbenden 

is nodig om ongelijkheden tegen te gaan die worden verergerd door verschillen in mediawijsheid. 

Op het gebied van levenslang leren investeren de Nederlandse overheid en gemeenten veel 

middelen. Er zijn veel nationale programma's en kansen geweest. De overheid stimuleert 

ontwikkeling tijdens de loopbaan met maatregelen, experimenten en subsidiemogelijkheden. De 

Nederlandse overheid heeft de visie dat er in je leven behoefte is aan ontwikkeling. De rijksoverheid 

stimuleert het leren en ontwikkelen van volwassenen en digitale en mediageletterdheid om 

verschillende redenen: 

 

Veranderende arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt in Nederland verandert snel. Oude beroepen gaan met pensioen en nieuwe komen 

in de plaats. De wereld van werk bestaat uit het maken van apps, het programmeren van robots of 

het ontwikkelen van nanotechnologie. Maar ook bijvoorbeeld de uitdagingen die de klimaattransitie 

met zich meebrengt. Dit vereist dat mensen voortdurend kennis en nieuwe vaardigheden verwerven. 

Gevolgen van de coronapandemie 

De coronapandemie heeft grote gevolgen voor het soort werk dat de bevolking van Nederland en 

over de hele wereld doet. In sommige sectoren in Nederland was er tijdelijk minder vraag naar 

arbeidskrachten, terwijl in andere sectoren juist het tegenovergestelde was – er was tijdelijk meer 

vraag naar arbeidskrachten. Ook de manier waarop burgers werken veranderde, bijvoorbeeld nu 

burgers vaker op afstand werken. Door continu te leren en te ontwikkelen houdt de Nederlandse 

overheid de economie wendbaar. Het biedt werknemers ook meer flexibiliteit - indien nodig kunnen 

werknemers dan gemakkelijker van baan of van de sector waarin ze werken veranderen. 

Internationale invloed 

Bedrijven en organisaties verspreiden zich steeds meer over de hele wereld. De concurrentie neemt 

toe, ook internationaal. Dit vraagt om flexibele en wendbare bedrijven en werknemers. Het soort 

werk of de hoeveelheid werk kan snel veranderen. 

Tekort aan arbeidskrachten 
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In sommige sectoren is er een tekort aan arbeidskrachten. Denk aan zorg, onderwijs, ICT en techniek. 

Daarom stimuleert de overheid opleidingen in deze sectoren. 

Ingewikkelde samenleving 

De samenleving wordt steeds ingewikkelder. Werknemers moeten steeds meer kunnen. Het is 

daarom belangrijk dat iedereen goed kan werken met bijvoorbeeld taal, wiskunde en computers. 

Hierbij enkele voorbeelden van overheidssubsidies en initiatieven die de continue verbetering van 

de vaardigheden van de Nederlandse bevolking stimuleren: 

 

Nederland blijft leren 

Zoals eerder vermeld, verandert de arbeidsmarkt en zijn banen onzeker. Door de coronacrisis 

moesten bedrijven soms hun deuren sluiten. Tegelijkertijd werden elders nieuwe banen gecreëerd. 

Voor de toekomst is het daarom belangrijk dat burgers zich blijven ontwikkelen. Zo versterken ze hun 

positie op de arbeidsmarkt, stelt de Nederlandse regering voor. Deze subsidieregeling helpt burgers 

daarbij. Dit programma biedt een aantal educatieve mogelijkheden op het gebied van digitale en 

mediageletterdheid, zoals vier tools voor effectieve communicatie; mobiele acquisities; sollicitaties 

via sociale media; media training; infographics maken met Adobe Illustrator, animaties en video's 

maken voor social media, online publiceren. De Rijksoverheid biedt ook een assistent ‘studiekeuze’ 

aan op basis van de achtergrond van de burger. 

Krediet voor levenslang leren 

Ook de Nederlandse overheid heeft de visie dat wie zich wil blijven ontwikkelen daar geen financiële 

drempel voor hoeft te ondervinden. Daarom heeft de Rijksoverheid het levenslang leren krediet 

beschikbaar gesteld. Dit krediet is bedoeld voor mensen die geen recht meer hebben op 

studiefinanciering en tussen de 18 en 56 jaar oud zijn. Vanaf studiejaar 2024-2025 wordt de 

leeftijdsgrens verhoogd naar 57 jaar. Dit hangt samen met de verhoging van de AOW-leeftijd. 

STAP-budget voor training en ontwikkeling 

Werknemers en werkzoekenden kunnen ook een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar 

aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Burgers kunnen deze subsidie gebruiken voor een 

training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor Stimulering van de 

Arbeidsmarktpositie. De overheid wil dat burgers, als werknemer of werkzoekende, tijdens hun 

loopbaan kunnen beslissen over hun ontwikkeling. Dit geeft hen meer kansen om hun baan te 

behouden of een nieuwe baan te vinden. 

Voorzieningen voor lerende volwassenen 

In de gemedieerde samenleving kan beleid, of het nu economisch, sociaal of cultureel is, niet worden 

ontworpen of uitgevoerd zonder rekening te houden met hoe (ongelijkmatig verdeelde) 

mediawijsheid een rol speelt bij het succesvol implementeren van dit beleid. 
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Bijna een vijfde van de volwassenen in ons land volgt een opleiding, cursus of workshop. In totaal 

volgen ruim 1,7 miljoen Nederlanders tussen de 25 en 65 jaar een vorm van onderwijs, blijkt uit cijfers 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit kan een workshop zijn van een paar uur, een 

cursus van een paar weken, maar ook een meerjarige beroeps- of universitaire opleiding. Vergeleken 

met de rest van Europa scoort Nederland vrij hoog: in 2017 was bijna 11 procent van de volwassen 

Europeanen opgeleid. Alleen de Zweden, Finnen en Denen gaan vaker naar school. In 2017 volgde 23 

procent van de volwassenen zo'n korte opleiding of cursus. Het aantal mensen dat onderwijs volgt in 

Nederland blijft elk jaar toenemen. 

Bijna 40 procent van de Nederlandse bevolking van 15 tot 74 jaar heeft een diploma secundair 

onderwijs. Deze groep vormt al jaren de meerderheid en is al die tijd relatief stabiel in omvang. 

Tegelijkertijd is het aandeel mensen dat een hbo- of universitaire opleiding heeft afgerond de 

afgelopen jaren toegenomen. En natuurlijk zijn er ook burgers van wie het hoogst behaalde onderwijs 

het lager, het vmbo, de onderbouw van het HAVO of het vwo of het middelbaar beroepsonderwijs 

is. 

Jaarlijks volgen ongeveer 200.000 volwassenen volwasseneneducatie aan de ROC's en het totale 

aantal universitaire studenten sinds 2016 blijft toenemen. Vooral tussen 2019 en 2020 is het aantal 

inschrijvingen in het onderwijs toegenomen. 

Bijna elke Nederlander (93 procent) heeft dagelijks te maken met online media. Ook tegenwoordig 

wordt er steeds meer online zaken gedaan. Van het boeken van een vakantie tot het bankieren of 

het invullen van de belastingaangifte. Maar ook op het gebied van bijvoorbeeld zorg of mobiliteit 

(OV-kaart) gebeurt er steeds meer online en dat vraagt om een toenemende mate van 

mediawijsheid. In het onderzoek is gekeken naar de demografische kenmerken van de respondenten 

om inzicht te krijgen in de groepen die voor- en achterlopen op het gebied van online mediagebruik. 

Berkhout (programmadirecteur Netwerk Mediawijsheid) benadrukt dat het belangrijk is dat alle 

Nederlanders mediawijs worden. 

“Uit ons onderzoek blijkt dat de Nederlandse bevolking qua mediawijsheid in vier groepen te 

verdelen is: van koploper tot kwetsbaar. Die laatste groep is een aanzienlijke risicogroep: ze 

zijn niet mediawijs en weten veel vaker niet waar ze hulp kunnen vinden. Vooral deze groep 

kwetsbare mensen heeft dringend aandacht nodig” 

Mediageletterdheid voorafgaand aan Covid-19 

Bijna de helft van de volwassen Nederlanders is niet mediawijs. Dat blijkt uit onderzoek dat in 2018 

is gepubliceerd in opdracht van Mediawijzer.net en uitgevoerd door Kantar Public (voormalig TNS 

Nipo). Uit het onderzoek, uitgevoerd onder 1.800 Nederlanders van 18 jaar en ouder, blijkt dat maar 

liefst 42 procent van de volwassenen niet mediawijs is. Dat komt neer op zo'n 5 miljoen 

Nederlanders. Een grote groep burgers lijkt zich zorgen te maken over het tempo waarin de 

samenleving digitaliseert. Zo vinden bijna vier op de tien futures dat ze meer zaken online zouden 

moeten regelen. Voorafgaand aan het Kamerdebat over digitalisering presenteert Mediawijzer.net 

een petitie waarin het kabinet oproept om mediawijsheid een prominente rol te laten spelen bij 

digitaliseringsplannen. 
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“De digitaliseringsplannen van het kabinet vormen de basis voor een gezonde, welvarende 

samenleving en een goed functionerende democratie. Maar ze kunnen alleen worden 

gerealiseerd als bij de uitwerking van de plannen voldoende aandacht wordt besteed aan de 

ontwikkeling van mediawijsheid. Een inhaalslag is nodig en dat vraagt om rijksbreed optreden, 

zodat in 2025 iedere Nederlander mediawijs is of bezig is te worden” (Berkhout) 

Volwassenenonderwijs en Covid-19 

De coronacrisis heeft grote impact op werk en arbeidsmarkt. Juist nu wordt duidelijk hoe belangrijk 

het is dat we ons blijven richten op levenslange ontwikkeling. Met de Actieagenda Levenslang 

Ontwikkeling biedt de Sociaal Economische Raad (SER) in Nederland een groot aantal inspirerende 

initiatieven die door heel Nederland zijn opgezet voor werkenden en werkzoekenden. 

“We hebben in korte tijd moeten leren om betere hygiëne toe te passen en thuis te werken; De 

komende tijd zal er ook veel aandacht moeten zijn voor de behoefte aan bijscholing, omscholing en 

het aanleren van nieuwe vaardigheden” - Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische 

Raad (SER). 

Ondanks het beperkte aanbod voor deze doelgroep (NEET's in het volwassenenonderwijs), helpen 

sommige organisaties docenten op weg met de doorlopende ontwikkelingslijn, zodat ze samen met 

hun leerlingen aan de slag kunnen met digitale geletterdheid. 

Op de SER-website staan bijvoorbeeld veel voorbeelden van initiatieven gericht op Lifelong 

Development. Zoals TalentZ, een online platform waar studenten, werkgevers en werkzoekenden 

een match kunnen maken voor een stage, baan, vrijwilligerswerk, re-integratietraject of opleiding. 

Of Career Central, een online platform om inzicht te krijgen in de volgende carrièrestap. Ook is er 

informatie over Make IT Work, waarin hoogopgeleide mensen zonder ICT-achtergrond worden 

omgeschoold voor een functie in de ICT. Of het leernetwerk WijkLink waarop 

verpleegkundigen/verzorgers, studenten en docenten kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar 

vragen stellen. De getoonde initiatieven geven aan hoe hun aanpak is aangepast sinds de 

coronacrisis. 

 

Voorzieningen voor volwasseneneducatie 

Tijdens de interviews heeft het lokale team onderwijzers voor volwassenen geïnterviewd, dit zijn 

ondernemers, online opvoeders, trainers, docenten, (levens)coaches. De geïnterviewden werken in 

verschillende sectoren, waaronder onderwijs, maatschappelijk werkers, leren en ontwikkeling, en 

ook met verschillende doelgroepen: vrouwen, lerende volwassenen, mensen met een handicap, 

lager opgeleiden, immigranten, expats, mensen die de lokale taal niet spreken, enz. Sommige van de 

geïnterviewden werken ook internationaal - in heel Europa en in de U 

Hoewel alle geïnterviewden deelnamen aan trainingen tijdens de pandemie, noemden velen van hen 

geen trainingen met betrekking tot digitale en mediageletterdheid of levenslang leren. De meeste 

trainingen waaraan ze deelnamen, waren direct gerelateerd aan hun huidige functie en toekomstige 
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persoonlijke carrièrevooruitzichten. De meeste opleidingen waaraan ze deelnamen, werden betaald 

door hun werkgever of door henzelf. Een deel van de geïnterviewden erkende echter het bestaan 

van overheidscursussen, maar gaf ook aan dat het moeilijk was om de beurs en ondersteuning te 

krijgen. 

De opvoeders, onderdeel van het Nederlandse onderwijssysteem, vermeldden niet dat het 

onderwerp in hun omgeving erg populair is, noch dat er leerplannen zijn ontwikkeld voor (volwassen) 

leerlingen met het onderwerp in gedachten. Ze zeiden dat het onderwerp kritisch denken een 

kernthema is dat moet worden aangepakt in relatie tot mediageletterdheid. Integendeel, ze 

erkenden het concept van levenslang leren en dat het een onderwerp is dat wordt behandeld in veel 

van de scholen en universiteiten die volwassenenonderwijs huisvesten. 

Enkele van de uitdagingen die door de geïnterviewden werden genoemd, zoals eerder genoemd als 

een onderwerp waaraan moet worden gewerkt, was kritisch denken. Verder sluiten ook de 

volwasseneneducatie zich aan bij de feedback uit het eerder genoemde landelijke onderzoek. Zij 

delen de opvatting dat veel van de volwassen lerenden niet zijn opgeleid op basis van hoe ze moeten 

omgaan met en samenwerken met de online omgeving, terwijl dit van cruciaal belang is met de 

razendsnelle veranderingen in de digitalisering van de Nederlandse samenleving. Ook zijn veel 

volwassen leerlingen bang om online fouten te maken. 

In termen van carrièremogelijkheden hebben de volwasseneneducatie de unieke kans om te 

proberen een stempel te drukken op de geschiedenis van het traditionele onderwijs en de kloof te 

overbruggen tussen de overheidsagenda en die van de universiteit, academie of onderwijscentrum. 

De opvoeders kunnen de onderwijsagenda van hun programma beïnvloeden door bijvoorbeeld 

ontwikkelaar te worden van een cursus of een educatief spel dat digitale en mediageletterdheid 

faciliteert. Ze denken erover om een expert te worden over het onderwerp of om bijvoorbeeld het 

gebruik van een aantal van MECO's projectoutputs voor te stellen. Ze kunnen ook kijken naar de 

bronnen die aan het eind van dit hoofdstuk beschikbaar zijn als ondersteunend materiaal. 

Hoewel er enkele mogelijkheden zijn om vrijwilligerswerk te doen om mediageletterdheid en 

levenslang leren bij volwassenen te ondersteunen, is er behoefte aan meer centra die zich met dit 

onderwerp bezighouden. Dit betekent dat het bewustzijn over het onderwerp, zoals dat momenteel 

door de Nederlandse regering wordt gestimuleerd, bedrijven en instellingen mogelijk niet heeft 

geïnspireerd of bereikt, of niet wordt gezien als bedrijfs- en maatschappijkritiek, omdat hun aandacht 

elders was gericht - bijvoorbeeld Covid-19. 

 

Initiatieven ter ondersteuning van mediageletterdheid bij volwassenen en levenslang 

leren 
In Nederland blijkt uit onderzoek dat er verschillende middelen nodig zijn om tot een hoog niveau 

van mediawijsheid te komen. Onderzoek en interventies voor mediageletterdheid moeten rekening 

houden met de economische, sociale, culturele en persoonlijke middelen waarover mensen 

beschikken, aangezien sommige middelen niet voor iedereen in dezelfde mate toegankelijk zijn. 

Mediageletterdheid moet ook worden gezien in de context van attitudes, motivaties en toegang. 
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Ook is er nog weinig kennis over welke devices of platformen (met verschillende niveaus van 

kwaliteit, alomtegenwoordigheid en autonomie) welke domeinen van mediawijsheid nodig hebben. 

Er is weinig concreet onderzoek gedaan of bijvoorbeeld het gebruik van alleen een smartphone 

nadelig is in relatie tot de ontwikkeling en toepassing van verschillende typen en niveaus van 

mediawijsheid. 

Voor mediawijsheid zelf is niet duidelijk welke groepen (qua functie en beschikbare middelen) 

precies welke aspecten van mediawijsheid hebben, bijvoorbeeld wie functionele en kritische 

vaardigheden beheerst of wie wel of niet over informatie- en communicatiemiddelen beschikt. 

verwante vaardigheden. 

Voor de Nederlandse bevolking is één ding zeker: een one-size-fits-all-aanpak werkt niet omdat 

verschillende groepen verschillende belemmeringen ervaren. 

Er zijn landelijke, regionale en lokale netwerken die zich op dit onderwerp richten en training en 

ontwikkeling geven op het gebied van digitale en mediageletterdheid en levenslang leren. 

 

Online platform om je digitale geletterdheid te testen 

Het is een online hulpmiddel met twintig meerkeuzevragen om te bepalen hoe digitaal geletterd je 

op dit moment bent. Het omvat alles, van het gebruik van Windows- en Office-programma's tot 

sociale media en Google. 

Scholen gericht op volwassenenonderwijs: VAVO scholen 

“Geïnformeerd burgerschap voor iedereen. Digitale geletterdheid als randvoorwaarde voor een 

inclusieve samenleving” 

Tweeënhalf tot vier miljoen Nederlanders kunnen digitaal niet genoeg meekomen om deel te nemen 

aan de digitale samenleving (april 2021). Dat is een toenemend probleem. Of het nu gaat om het 

beoordelen van nieuws en informatie of communicatie met de overheid: digitale geletterdheid is 

essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving. Er is meer onderzoek nodig om te voorkomen 

dat grote groepen Nederlanders worden uitgesloten. Het programma “Geïnformeerd burgerschap 

voor iedereen. Digitale geletterdheid als randvoorwaarde voor een inclusieve samenleving” kijkt 

specifiek naar laaggeletterde volwassenen, een grote groep Nederlanders die moeite heeft met lezen 

en schrijven. En het programma onderzoekt hoe kinderen met verschillende sociaaleconomische 

achtergronden leren over media en de digitale wereld. 

Het onderzoek gebruiken om wetenschappelijk inzicht te krijgen in hoe burgers digitaal geletterd 

worden, wat dit bevordert en voorkomt, en hoe dit hun deelname aan de digitale samenleving 

beïnvloedt. Tegelijkertijd hopen we een bijdrage te leveren aan het bevorderen van digitale 

geletterdheid. Het onderzoek sluit nauw aan bij de missie van de Coalitie Digitale Alfabetisering om 

voor 2025 een grote impuls te geven aan de digitale vaardigheden van burgers. Aan deze opgave 

werken we samen met 20 maatschappelijke partners: onderwijs- en kennisinstellingen, overheden, 

zorg, maatschappelijke organisaties en bedrijven. 
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Met behulp van kwalitatief onderzoek zoals observaties, interviews en creatieve opdrachten krijgen 

de onderzoekers een genuanceerd beeld van de alledaagse ervaringen van laaggeletterden en 

kinderen in de digitale samenleving. In het eerste promotieonderzoek werken ze samen met 

bibliotheken, taalhuizen en ROC's waar taalonderwijs wordt aangeboden. Daar onderzoeken ze de 

barrières die laaggeletterde volwassenen ervaren. Het project doet momenteel het tweede 

promotietraject samen met de buitenschoolse opvang en basisscholen. 

 

Coalitie voor digitale geletterdheid 

In 2018 is de Digital Literacy Coalition (DLC) opgericht. De DLC bestaat uit twintig partners uit 

onderwijs en wetenschap, bedrijfsleven, overheid, zorg en onderwijs en cultuur die samenwerken 

om het niveau van digitale geletterdheid in alle lagen van de samenleving te stimuleren. Digitale 

geletterdheid is het geheel van kennis, vaardigheden, competenties, attitudes, motivaties, 

vertrouwen en inzicht die nodig zijn om digitale technologie te begrijpen, ermee om te gaan en in te 

zetten, om te gedijen in een digitale samenleving. In de living labs voor digitale inclusie, gezondheid, 

onderwijs en werk werkt de DLC samen aan concrete projecten, ondersteund door onderzoek. DLC 

deelt de hiermee opgedane kennis onder de betrokken partners, zodat best practices ook elders 

kunnen worden ingezet. In het Akkoord van Groningen is de ambitie van de DLC vastgelegd om van 

Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde regio van Nederland te maken. 

Websites ter ondersteuning van media-educatie voor volwassenen 

Dutch Media Literacy Network (medegefinancierd door de Connecting Europe Facility van de 

Europese Unie) 

Netwerk Mediawijsheid zet zich in voor een toekomst waarin iedereen mediawijs is of goed op weg 

is om mediawijs te worden. Mediawijsheid stelt je in staat om je makkelijker en veiliger te bewegen 

in een samenleving waarin (online) media een steeds belangrijkere rol spelen. 

Het netwerk bestaat uit meer dan duizend organisaties die zich inzetten voor mediawijsheid. Denk 

aan bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, ontwikkelaars van lesmateriaal, educatieve 

uitgeverijen, onderzoeksinstituten, ICT-bedrijven, mediaproducenten en -platforms, 

onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. 

Het netwerk is in 2008 als programma opgericht en is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. Door voor de organisatiestructuur een netwerk te kiezen, kunnen 

belangrijke thema's op het gebied van mediageletterdheid gemakkelijker, sneller en creatiever 

worden aangepakt. De kracht van het netwerk ligt in het delen van kennis en in samenwerking. 

Dutch Media Literacy Network wordt beheerd door onze vijf kernpartners: Nederlands Instituut voor 

Beeld en Geluid, Kennisnet (expertisecentrum voor ICT in het onderwijs), ECP (een platform voor de 

informatiemaatschappij), NPO (een publieke omroep) en KB (Landelijke Bibliotheek van Nederland). 

Deze vijf organisaties zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de 

programmaplannen. Samen zorgen zij voor de organisatie van het Programmateam, dat de dagelijkse 

gang van zaken binnen het programma coördineert. 
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De missie van Netwerk Mediawijsheid is het bevorderen van een samenleving waarin iedereen (op 

weg naar) mediawijsheid is. Netwerkpartners zetten zich in voor een samenleving waarin iedereen 

mediawijs is of goed op weg is. Ze richten zich op drie doelgroepen: 

A. Adolescenten – Iedere Nederlandse adolescent is (op weg om) mediawijs te worden. 

Na het afronden van de middelbare school, de middelbare school en mogelijk ook het 

hoger onderwijs, beschikken ze over de nodige vaardigheden om mediawijs te leven 

en te werken. Ze zullen gemotiveerd zijn om deze vaardigheden in de loop van hun 

leven te blijven ontwikkelen. 

B. Volwassenen – Iedere Nederlandse volwassene is (goed op weg om) mediawijs te 

worden. Ze zijn zich bewust van het belang van mediawijsheid, zowel voor hun 

persoonlijke leven als voor hun ontwikkeling. Ze zijn gemotiveerd om deze 

vaardigheden verder te ontwikkelen in hun huiselijke leven, hun sociale leven, op het 

werk et cetera. 

C. Kwetsbare groepen – Iedereen die zich in welke kwetsbare positie dan ook bevindt als 

het gaat om mediagebruik, krijgt de juiste begeleiding op het gebied van 

mediawijsheid. Ze zijn mediawijs, of goed op weg om (naar beste kunnen) mediawijs 

te worden, in ieder geval zover dat ze zich, eventueel met ondersteuning, gemakkelijk 

en veilig in de samenleving kunnen bewegen. 

 

In hun statement over diversiteit & inclusie geven ze hun intenties en acties aan om hun werk als 

netwerk inclusiever te maken. Dit, bevestigen zij, is nodig om ervoor te zorgen dat hun impact alle 

Nederlanders raakt. 

Het Nederlandse Competentiemodel Mediawijsheid 2021 (medegefinancierd door de Connecting 

Europe Facility van de Europese Unie) 

Centraal in het Competentiemodel Mediawijsheid 2021 staan de 17,5 miljoen Nederlanders die zich 

vermaken, sporten, naar school gaan, werken, genieten van hun pensioen, hun hobby's uitoefenen, 

vrienden maken en verliefd worden in de huidige mediamaatschappij. . 

Om deze 17,5 miljoen mensen van dienst te zijn heeft het Netwerk Mediawijsheid het Nederlandse 

Competentiemodel Mediawijsheid 2021 opgesteld, een definitie van mediawijsheid in een helder 

model. Het Competentiemodel Mediawijsheid 2021 biedt acht mediawijsheidscompetenties en tien 

gebieden waarop Nederlanders met hun mediagebruik tastbare resultaten kunnen boeken. 

Het model:  

- invulling gegeven aan de definitie van mediawijsheid door de Raad voor Cultuur 

('mediawijsheid is de optelsom van kennis, vaardigheden en attitudes die burgers nodig 

hebben om bewust, kritisch en actief de weg te vinden in een complexe, steeds veranderende 

en fundamenteel gemediatiseerde samenleving' ' (CfC, 2005); 

- was het vertrekpunt voor het opzetten van nieuwe activiteiten, projecten en diensten door 

de 1000+ netwerkpartners; 
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- was het startpunt voor onderzoeksprojecten en de ontwikkeling van instrumenten om 

mediawijsheid bij verschillende doelgroepen vast te stellen en te monitoren; 

- liep voorop bij het toekennen van stimuleringsgelden, het bepalen van de thema's voor de 

jaarlijkse Week van de Mediawijsheid en het ontwerp van de mediawijsheidsgame 

MediaMasters. 

DIGIT6 

DIGIT is de oplossing voor iedereen die zijn computer- en digitale vaardigheden wil verbeteren, jong 

en oud. DIGIT wordt veel gebruikt in alle onderwijsniveaus en is een toonaangevende online methode 

voor digitale geletterdheid in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast is DIGIT ook het 

antwoord voor iedere leerling in het mbo en voor alle docenten die hun vaardigheden willen 

opfrissen. 

DIGIT is een uitgave van Uitgeverij Instruct, een educatieve uitgeverij die al meer dan 30 jaar 

lesmateriaal voor computer- en digitale vaardigheden ontwikkelt in samenwerking met docenten en 

partners uit het werkveld. 

 

Interviewresultaten 

In Nederland interviewde het team van Lidi Smart Solutions een verscheidenheid aan opvoeders voor 

volwassenen - bedrijfseigenaren, online opvoeders, trainers, docenten, (levens)coaches, werkzaam 

in verschillende sectoren, waaronder onderwijs, maatschappelijk werkers, leren en ontwikkeling en 

ook met verschillende doelgroepen – vrouwen, lerende volwassenen, mensen met een handicap, 

lager opgeleiden, immigranten, expats, mensen die de lokale taal niet spreken enz. De meeste 

geïnterviewden werken al meer dan 7 jaar in het volwassenenonderwijs in Nederland, waardoor ze 

ervaren professionals over het onderwerp zijn. Sommige van de geïnterviewden werken ook 

internationaal – in heel Europa en in de VS, maar ze zijn gevestigd in Nederland. 

Gevraagd naar de veel voorkomende misvatting over volwasseneneducatie, zei een vrouwelijke 

coach dat vrouwen zich zowel persoonlijk als professioneel willen ontwikkelen. Misschien zelfs in die 

mate dat ze constant de behoefte voelen om nog een master, een ander diploma, een andere 

certificering te doen. Een bedrijfseigenaar, actief in de online cursusindustrie, die programma's in zijn 

eigen tempo maakt, vertelde dat een veel voorkomende misvatting kan zijn dat mensen na een 

bepaalde leeftijd moeilijker nieuwe concepten begrijpen, of een bedrijf of een ander project starten. 

Dit kan te maken hebben met de snelheid, het reactievermogen, het denken en het begrip en de 

bekendheid die een volwassen leerling kan hebben met de media. Een aantal geïnterviewden is van 

mening dat volwassen lerenden zichzelf vaak vergelijken met andere leerlingen die op jongere leeftijd 

zijn begonnen, waardoor ze bang zijn om te falen en fouten te maken. 

Enkele van de meest voorkomende uitdagingen die door de geïnterviewden werden genoemd, 

hadden betrekking op de technische vooruitgang (technische kennis) van de volwassen leerlingen. 

 
6 DIGIT. Website: https://www.digitalegeletterdheid.nl 

https://www.digitalegeletterdheid.nl/


Essential needs of educators to support adult learners with fewer opportunities  

61 
 

Terwijl geïnterviewden suggereren dat dit kan worden veroorzaakt door de mentale barrière, worden 

ze geconfronteerd met de kenniskloof, anderen suggereren dat tijd en geld veelvoorkomende 

uitdagingen zijn. Motivatie en toegevoegde waarde van onderwijs worden genoemd door 

geïnterviewden die werken met laagopgeleide burgerschapsgroepen. 

Een van de belangrijkste obstakels, door velen genoemd en ook in lijn met de uitdagingen, was 

kritisch denken. Hoewel de meeste geïnterviewden deelden dat tijdgebrek een obstakel is, voerden 

sommigen aan dat dit 'excuus' te maken heeft met iemands prioriteiten. Universiteiten nemen ook 

steeds meer volwassen lerenden op als deelnemers aan de onderwijsactiviteiten. Anderen, die met 

verschillende doelgroepen werken, deelden dat volwassen lerenden bang zijn om online fouten te 

maken en dat ze moeten worden getraind in de basiskennis, zodat ze met meer vertrouwen online 

kunnen werken. Ten slotte gaven sommigen aan dat er onvoldoende middelen zijn voor de 

volwasseneneducatie op het gebied van mediageletterdheid. 

In termen van moeilijkheden bij het gebruik van de media, vermelden de geïnterviewden dat door 

de grote hoeveelheid informatie online, de volwassen lerenden meer overweldigd en onzeker 

worden over hun ambities en keuzes. Anderen geven aan dat ze moeite hebben met de interpretatie 

van de informatie die hen op het scherm wordt gepresenteerd. Volwassenen moeten openstaan voor 

het leren van nieuwe concepten en het veranderen van hun huidige overtuigingen en om tijd te 

investeren om zichzelf over het onderwerp te onderwijzen. En, zoals Manuela zei: "Media is overal 

en we moeten ons meer bewust zijn van de informatiebron, wie bepaalde kanalen financiert, wie 

profiteert van welk soort nieuws en meer." 

Terwijl de Covid-19-pandemie volgens veel geïnterviewden de vaardigheden van de samenleving 

heeft versneld, de wereld de eindeloze mogelijkheden online heeft laten zien en hoe handig online 

onderwijs eigenlijk is, met alle voordelen die het heeft (tijd, reiskosten, enz.), sommige volwassen 

leerlingen vergaten snel met de opheffing van de overheidsvoorschriften hoe en waarom ze hun 

digitale apparaten moesten gebruiken. Covid 19 bracht al onze trainingen en coaching online en 

volgens de geïnterviewden zijn de trainingsverwachtingen dat deze nieuwe onderwijsmethode in de 

toekomst op een soort hybride manier (online en face-to-face) zal doorgaan. Op het gebied van 

media werd volgens de geïnterviewden tijdens de pandemie steeds meer gepolariseerd nieuws 

gedeeld. “Mensen en gebeurtenissen waren vaak zwart of wit. Je moest graven naar een meer ''grijs'' 

perspectief of beide perspectieven lezen om een meer holistisch beeld te krijgen“. 

De meeste van de geïnterviewden vertelden dat ze de afgelopen 3 jaar zijn doorgegaan met het 

inwinnen van trainingen en coachingadvies, het bijwonen van seminars en presentaties, meestal in 

de vorm van videomateriaal, in hun vakgebied. Ook zijn enkele docenten getraind in de 

functionaliteiten van de Microsoft Teams- en Zoom-platforms. 

De voorgestelde trainingen van de geïnterviewden hebben betrekking op de basisprincipes van 

mediageletterdheid, bijvoorbeeld door middel van een A tot Z-gids over mediatools, maar ook over 

samenwerkend en interactief leren en onderwijspraktijken. Kritisch denken is ook een zeer belangrijk 

onderwerp voor het opleiden van volwassen leerlingen. 
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Alle geïnterviewden bespreken goede praktijken met andere experts op lokaal en nationaal niveau 

via seminars, conferenties, vergaderingen, enz. Slechts enkelen kunnen op Europees niveau 

overleggen. 
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Politiek kader: media-educatie 

Beleid en strategie voor media- en informatiegeletterdheid (MIL) versterken de totstandkoming van 

kennisgedreven, inclusieve, pluralistische, democratische en open samenlevingen. MIL-beleid en -

strategie zijn cruciaal voor het voortbestaan van modern bestuur en mondiaal burgerschap in de 

digitale wereld. Zonder een MIL-beleid en -strategie zullen de verschillen waarschijnlijk toenemen 

tussen degenen die wel en degenen die geen toegang hebben tot informatie en media, en al dan niet 

vrijheid van meningsuiting genieten. (UNESCO, 2018) 

 

CHAPTER 3 

 

 

 

 

EUROPEAN 
SYNTHESIS 

REPORT 
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Volgens de Europese Commissie verwijst mediageletterdheid naar de verschillende media en 

distributiemethoden en is het nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Het stelt burgers van alle 

leeftijden in staat om door de moderne informatieomgeving te navigeren en weloverwogen 

beslissingen te nemen. Daarom is een hoog niveau van mediageletterdheid een sleutelfactor om 

burgers in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen in het digitale tijdperk. Ongeacht de 

leeftijd is het een cruciale vaardigheid voor alle burgers, omdat het hen in staat stelt en sensibiliseert 

door de effecten van desinformatiecampagnes en nepnieuws die via digitale media worden 

verspreid, tegen te gaan. 

Wat het EU-beleid betreft, heeft het onlangs de richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD) 

herzien, die de rol van mediageletterdheid versterkt, aangezien de lidstaten ertoe worden verplicht 

maatregelen te bevorderen om mediageletterdheid te ontwikkelen (artikel 33 bis). Vanwege de 

centrale rol die videoplatforms spelen bij de toegang tot audiovisuele inhoud, verplicht de herziene 

AVMSD hen om effectieve maatregelen en hulpmiddelen voor mediageletterdheid te bieden en om 

gebruikers bewust te maken van deze maatregelen en hulpmiddelen (artikel 28 ter). 

Verder heeft de Europese Commissie een Expert Group on Media Literacy opgericht door 

belanghebbenden uit het veld jaarlijks samen te brengen. De doelstellingen van deze groep zijn het 

identificeren, documenteren en uitbreiden van goede praktijken op het gebied van 

mediageletterdheid, het faciliteren van netwerken tussen verschillende belanghebbenden en het 

onderzoeken van manieren om EU-beleid voor mediageletterdheid, ondersteuningsprogramma's en 

initiatieven te coördineren. 

Zoals hierboven vermeld, is mediageletterdheid een voorwaarde voor een levendige en moderne 

democratie. Om mediageletterdheid en projecten in de hele EU te promoten, heeft de Europese 

Commissie in 2019 de European Media Literacy Week ingehuldigd. Elk jaar worden belanghebbenden 

op het gebied van mediageletterdheid op nationaal niveau aangemoedigd om tijdens of rond deze 

week hun eigen evenementen te organiseren om mediageletterdheid te vieren en te bespreken. 

Daarnaast heeft de Europese Commissie in het kader van de Europese Week van de Mediawijsheid 

een oproep gelanceerd voor sollicitaties voor inspirerende en impactvolle projecten op het gebied 

van mediawijsheid. De beste kandidaten worden naar Brussel uitgenodigd om te strijden om drie 

prijzen op de conferentie op hoog niveau van de Europese Week van de Mediawijsheid. 

Hoe MIL-beleid en -strategieën moeten worden ontwikkeld, is gedurende een aantal jaren 

besproken, omdat effectief nationaal MIL-beleid nodig is voor elk succes – ze zijn zelfs een 

voorwaarde voor wereldwijd of regionaal succes – in een langetermijnperspectief. Volgens Carlsson 

heeft onderzoek aangetoond dat landen met een nationaal MIL-beleidskader succesvoller zijn 

gebleken in hun inspanningen om media- en informatievaardigheden onder hun burgers te 

verspreiden dan landen die er geen hebben. Sleutelfactoren zijn duidelijk tot uitdrukking gebracht 

bestuur, brede steun en de deelname van veel verschillende belanghebbenden in zowel de publieke 

als de private sector. 

Uit een vergelijkende studie van MIL in Europa zijn de drie standpunten of "de drie D's) van 

governance in relatie tot MIL geïdentificeerd: 
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- Standpunt ontwikkelen. Het creëren van een beleidskader met de staat als aanjager en 

coördinator van de coördinatie van niet-publieke actoren. 

- Standpunt delegeren. Creëren van een deels ontwikkeld beleidskader dat actie van andere 

actoren stimuleert. 

- Afvallen houding. Creëren van een beperkt kader zodat niet-publieke actoren hun eigen 

initiatieven kunnen leiden. 

 

In sommige landen vallen vragen met betrekking tot media- en informatiegeletterdheid onder het 

ministerie van cultuur of onderwijs, terwijl digitale competentie een zaak is van het ministerie van 

industrie, telecommunicatie of handel (zoals het geval is in veel van de landen waarop dit onderzoek 

betrekking heeft ). Het gebrek aan dialoog of samenwerking tussen de twee ministeries leidt meestal 

tot een slecht MIL-beleid omdat er veel meer middelen worden geïnvesteerd in digitale competentie 

dan in MIL. 

Internationale organisaties zoals UNESCO en projecten op Europees niveau, zoals die waartoe dit 

document behoort binnen het Erasmus+-programma, evenals regionale organisaties hebben een 

belangrijke rol te spelen om ervoor te zorgen dat MIL goed en wereldwijd wordt ontwikkeld. Via deze 

netwerken wordt de uitwisseling van ervaring en kennis tussen landen bevorderd, samenwerking 

gefaciliteerd, stimulansen geboden en beslissingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau 

geïnformeerd. Het creëren van een dergelijke macrostructuur van internationale communicatie kan 

de voortgang van bestaand beleid en de implementatie van nieuwe in minder geavanceerde landen 

op het gebied van MIL stimuleren. 

Na een paar decennia van wijdverbreide toegang tot internet en de komst van sociale media en 

smartphones, is er nu een nieuwe mediastructuur in opkomst. De overvloed aan platforms en 

diensten die online beschikbaar zijn, heeft een groot aantal kansen gecreëerd, niet in de laatste plaats 

de hoop op meer burgerbetrokkenheid en democratische participatie. Tegelijkertijd heeft het echter 

geleid tot nieuwe en serieuze dilemma's. De commercialisering van media neemt elke dag toe en 

communicatiesystemen transformeren en veranderen patronen van sociaal gedrag. 

De complexiteit van de moderne samenleving vereist daarom op veel gebieden goed opgeleide, 

bekwame en kritische burgers om vrijheid van meningsuiting, democratie en sociale vooruitgang te 

behouden en te ontwikkelen. Een deel van de benodigde kennis en vaardigheden heeft betrekking 

op de media- en communicatiecultuur. Media-informatiegeletterdheid (MIL) en daarmee 

mediageletterdheidseducatie (MLE) is dus van het grootste belang. Het is echter belangrijk op te 

merken dat niet alleen jongeren moeten worden opgeleid en de nodige kennis en vaardigheden 

moeten verwerven om MIL te verkrijgen, maar dat ook volwassenen en zelfs oudere personen het 

recht hebben en zouden moeten verwerven om actief en democratisch te zijn burgers. 

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, kunnen op nationaal niveau de regeringen en 

wetgevende instanties - wetten en verordeningen maken om de verwerving van MIL door alle 

burgers te bevorderen. Maar nu overheden onder druk staan door de markt en toenemende 
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financialisering, is de actieradius beperkt. Carlsson stelt daarom dat "partners naast beleidsmakers 

de media, mediabedrijven, journalisten, aanbieders van internetinhoud, scholen, bibliotheken, 

musea, hoger onderwijs, de onderzoeksgemeenschap, organisaties voor volwassenenonderwijs, het 

maatschappelijk middenveld en kinderen, jongeren , ouders en andere volwassenen". 

Kortom, het is duidelijk dat de hele samenleving moet worden betrokken om ervoor te zorgen dat 

alle burgers MIL verwerven. Dit is niet alleen van belang om nieuwe technologieën te kunnen 

gebruiken, maar ook en vooral om er goed gebruik van te maken en om onze rechten en plichten te 

kunnen uitoefenen in een democratische samenleving. 

 

Volwassenenonderwijs EU 

In de vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie van de Europese Raad wordt tot 

uitdrukking gebracht dat: 

Volwassenenonderwijs stelt volwassenen, met name laaggeschoolde en oudere werknemers, in staat 

hun aanpassingsvermogen aan veranderingen op de arbeidsmarkt en de samenleving te verbeteren. 

Volwassenenonderwijs biedt een middel om mensen die getroffen zijn door werkloosheid, 

herstructurering en loopbaantransities bij te scholen of om te scholen, en levert een belangrijke 

bijdrage aan sociale inclusie, actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. (Resolutie 2011/C 

372/01) 

Opleidingsstelsels voor volwassenen die volwassenen, of ze nu werken of werk zoeken, in staat 

stellen hun vaardigheden op peil te houden en te actualiseren, zijn essentieel om de 

beroepsbevolking aan te passen aan de onvermijdelijke veranderingen op de arbeidsmarkt. Een 

onderzoek van de OESO72 stelt echter dat de meeste opleidingssystemen voor volwassenen niet op 

deze uitdaging zijn toegerust. Zoals in dit artikel is gezien, varieert de deelname aan 

volwasseneneducatie in de landen die in dit onderzoek zijn opgenomen, evenals in de andere 

Europese landen, sterk. 

In haar Employment Outlook 2019 onderstreept de OESO dat een gemeenschappelijk kenmerk in alle 

landen is dat "degenen die opleiding het meest nodig hebben, het minst opgeleid zijn. 

automatisering, evenals atypische werknemers". 

Het hierboven aangehaalde onderzoek belicht een aantal bevindingen die relevant zijn voor de 

richting van dit artikel. Deze zijn samen te vatten in de volgende punten: 

- Als er geen dringende maatregelen worden genomen, zullen laaggeschoolden en oudere 

volwassenen waarschijnlijk achterblijven. Degenen die de meeste training nodig hebben, zijn 

degenen die minder vorming krijgen. De OESO brengt cijfers in de kwestie: de deelname van 

laagopgeleide volwassenen ligt maar liefst 40 procentpunten lager dan die van hoogopgeleide 

volwassenen en oudere volwassenen hebben 25 procent minder kans om te trainen dan 25-

34-jarigen. 
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- Werknemers in atypische arbeidsvormen (zelfstandigen, deeltijdwerkers, ...) hebben meer 

moeite om toegang te krijgen tot opleidingen dan gewone werknemers. 

- De meeste volwassenen zijn niet gemotiveerd om deel te nemen aan trainingen, hebben geen 

zinvolle trainingsmogelijkheden gekregen of zijn ontmoedigd door de obstakels die ze 

tegenkomen. 

- Veel volwassenen worden nog steeds geconfronteerd met verschillende obstakels, zoals 

tijdgebrek of financiële beperkingen, om toegang te krijgen tot een opleiding. 

 

Uit de interviews die tijdens dit onderzoekswerk zijn gehouden, is duidelijk geworden dat een van de 
grootste, zo niet de grootste, uitdaging van volwasseneneducatie de sociale opvatting ervan is. Dit, 
in combinatie met andere factoren zoals gebrek aan tijd of financiële middelen, vertaalt zich in 
werknemers met een terughoudende houding ten opzichte van opleiding. Zoals de OESO-studie, 
hebben de interviews die in dit artikel zijn gehouden, benadrukt dat volwassenen in het algemeen 
niet gemotiveerd zijn om te trainen, over het algemeen de behoefte of de mogelijkheid niet 
waarderen en het moeilijk vinden om het te combineren met hun persoonlijke leven in termen van 
tijd of geld. 
Een beter begrip van de specifieke barrières waarmee volwassenen, met name behoeftigen, worden 
geconfronteerd, is van essentieel belang om doeltreffende maatregelen voor volwasseneneducatie 
te ontwikkelen en levenslang leren te bevorderen. 
 
 

Volwassenenonderwijs en Covid-19 

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot een digitalisering van het onderwijs en heeft onderwijs- en 

opleidingssystemen snel ertoe aangezet om nieuwe manieren van lesgeven en leren te verkennen. 

De impact van de COVID-19-crisis op het volwassenenonderwijs (AL) was ook acuut. De deelname 

aan volwasseneneducatie is beïnvloed, waarbij aanbieders van volwasseneneducatie en opvoeders 

voor meerdere uitdagingen staan bij het voortzetten van hun leeraanbod en het aanpassen aan de 

situatie. 

Uit de interviews die voor dit onderzoek zijn gehouden, zijn alle deskundigen op het gebied van 

volwasseneneducatie het erover eens dat de pandemie de reeds aan de gang zijnde verschuiving 

naar een meer technologische wereld enorm heeft versneld. Als gevolg van de maatregelen die in elk 

partnerland zijn genomen, zoals de lock-down, zijn veel volwassenen gedwongen zich snel aan te 

passen en is de kloof tussen laaggeschoolden op technologisch gebied en degenen die bekwaam zijn 

met het gebruik van digitale hulpmiddelen duidelijker geworden. 

Bovendien heeft de Covid-19 mensen geschaad om wantrouwen te winnen en de noodzaak van 

mediawijsheidseducatie is ook duidelijk geworden, aangezien gebruikers te maken hebben gehad 

met veel digitale risico's, zoals nepnieuws, inbreuk op de privacy, identiteitsdiefstal, enz. 

In dezelfde lijn als deze resultaten beweert het Europese rapport Adult Learning and COVID-19: 

challenges and opportunities dat de pandemie verschillende delen van de samenleving heeft 
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getroffen, waaronder arbeidsmarkten en onderwijs- en opleidingssystemen. Door de veranderingen 

die de COVID-19-crisis in de samenleving heeft gebracht, moesten alle individuen zich op meerdere 

manieren aanpassen aan een nieuwe realiteit, waaronder een verschuiving naar digitaal werken 

en/of leren. Er is een aanzienlijke groei van de werkloosheid (zowel voor jongeren als voor 

volwassenen) en een plotselinge verschuiving naar ‘telewerken’ door het gebruik van technologieën. 

Al met al heeft de situatie de behoefte aan verschillende vaardigheden versterkt, vooral zachte 

vaardigheden zoals zelfmanagement, aanpassingsvermogen, samenwerking en emotionele 

intelligentie. De ontwikkelingen tijdens de crisis laten zien dat onderwijssystemen over het algemeen 

snel veranderen in de overgang naar leren op afstand, wat duidelijk het belang van digitale 

geletterdheid heeft benadrukt, begrepen als het gebruik van digitale hulpmiddelen en de 

interpretatie van digitale informatie. Natuurlijk impliceert digitale geletterdheid ook media- en 

informatievaardigheden. 

In deze context verklaart het bovengenoemde rapport dat een groot aantal programma's voor 

volwasseneneducatie in heel Europa zijn stopgezet als gevolg van de crisis, wat betekent dat het leren 

voor veel volwassen lerenden is verstoord. Volwasseneneducatie is echter van de marge naar het 

middelpunt van de discussie verschoven en wordt gezien als een potentieel belangrijk 'instrument' 

in de reactie op de crisis. 

De belangrijkste geïdentificeerde uitdagingen op het gebied van volwasseneneducatie kunnen in de 

volgende punten worden samengevat: 

- De sector staat voor uitdagingen bij het online organiseren van onderwijsactiviteiten en het 

waarborgen van gelijke toegang. Inclusief uitdagingen bij het online organiseren van 

onderwijsactiviteiten; uitdagingen bij het transformeren van face-to-face elementen in online 

leeromgevingen; en uitdagingen met betrekking tot beoordeling en examen in het formele 

onderwijs. 

- Aanbieders en personeel voor volwasseneneducatie worden geconfronteerd met uitdagingen 

op het gebied van capaciteit, infrastructuur en financiering. Hoewel veel aanbieders van 

volwasseneneducatie zich snel en goed hebben aangepast, hebben hiaten in de digitale 

competenties van aanbieders van volwasseneneducatie de kwaliteit van de aangeboden 

opleiding tijdens de crisis aangetast. 

- Volwassen lerenden hebben een gebrek aan uitrusting, tijd en capaciteiten: de kwetsbaren 

worden onevenredig zwaar getroffen. 

 

Om de bovengenoemde uitdagingen aan te pakken en een kwaliteitsvol onderwijs voor lerende 

volwassenen te garanderen, stelt de Europese Commissie dat de volgende reacties en actielijnen 

nodig zijn: 

- Financiële steun bieden aan de sector en lerende volwassenen 

- Het gebrek aan apparatuur oplossen door methoden te mengen 
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- Informatie verstrekken en het volwassenenonderwijs transparanter maken 

- Ondersteun opvoeders en aanbieders van volwassenen door het beschikbaar stellen van hulp, 

leermateriaal en online training voor opvoeders 

 

Media-educatie voor volwassenen 

Volgens de EPALE-publicatie over mediageletterdheidseducatie voor volwassenen zijn er weinig 

redenen waarom het belangrijk is om ons op deze invalshoek te concentreren, die als volgt wordt 

samengevat: 

- Nieuwsgeletterdheid is een actueel thema. 

- Aangezien het wereldwijde medialandschap voortdurend in beweging is, is er dringend 

behoefte aan actuele informatie over ethische journalistiek, geloofwaardigheid van 

verschillende nieuwsbronnen en basisprincipes van vrijheid van meningsuiting. 

- Nieuwsgeletterdheid is noodzakelijk voor een functionerende democratie. 

- Een individu kan pas deelnemen aan de samenleving als hij/zij het begrijpt, en het kunnen 

raadplegen en kritisch evalueren van informatie speelt daarbij een grote rol. 

- Volwassenen zijn nog steeds een enigszins verwaarloosde doelgroep op het gebied van 

mediawijsheidseducatie. 

 

 

Volwassenenonderwijs ondersteunen: initiatieven 

In de afgelopen jaren hebben Europa en zijn lidstaten veel campagnes gevoerd en projecten 

ontwikkeld op alle niveaus van de samenleving om volwasseneneducatie te bevorderen. Dit komt tot 

uiting in de individuele onderzoeken die zijn uitgevoerd voor de landen Litouwen, Bulgarije, Spanje, 

Italië en Nederland. In hoofdstuk 2 van dit document worden de verschillende wetten, maatregelen 

en projecten gepresenteerd die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd om levenslang leren en 

volwasseneneducatie te bevorderen. Deze trend is, zoals de OESO-studie terecht stelt, herhaalbaar 

in alle lidstaten. Het is echter duidelijk geworden dat de houding van volwassenen ten aanzien van 

onderwijs en opleiding tot op de dag van vandaag in de meeste gevallen niet positief is. Bovenal zijn 

het de laaggeschoolden en de meest behoeftigen die worden uitgesloten van deze onderwijscontext. 

De paper "Making adult learning systems future ready for all" identificeert een aantal mogelijke 

oplossingen om volwassenen, met name laaggeschoolden, aan te trekken voor een opleiding. 

Gebleken is dat modulaire training laaggeschoolde volwassenen kan aanmoedigen om tijd te vinden 

om in hun eigen tempo nieuwe kennis en vaardigheden te leren. Modulaire training is een cursus die 

is samengesteld uit afzonderlijke modules die op zichzelf kunnen staan of als onderdeel van een 

trainingspakket kunnen worden samengesteld. Elke module heeft zijn eigen doelstellingen en 
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onderwerp, en kan zelfs worden opgedeeld in kortere lessen. Bovendien kunnen ze in verschillende 

formaten worden geleverd, waarbij digitaal tegenwoordig het meest gebruikelijk is. 

Evenzo kunnen digitale en online trainingsprogramma's helpen om tijd vrij te maken voor training, 

de toegang tot training te verbreden en trainingskosten te beperken. Deze opleidingsopties hebben 

echter beperkingen, aangezien veel laaggeschoolde mensen (vooral volwassenen met lage digitale 

vaardigheden) het moeilijker kunnen vinden om er toegang toe te krijgen. 

Onderwijs- en opleidingsverlof, d.w.z. een regelgevend instrument dat de voorwaarden vastlegt 

waaronder werknemers vrij van hun werk kunnen nemen voor leerdoeleinden, is een ander 

beleidsinstrument om ervoor te zorgen dat volwassenen - ook laaggeschoolden - het recht hebben 

om voldoende tijd voor opleiding te reserveren . 

In deze complexe context kan het creëren van samenwerkingsmechanismen tussen de overheid en 

verschillende belanghebbenden - bijv. sociale partners, aanbieders van opleidingen, het 

maatschappelijk middenveld en ngo's - regeringen helpen om programma's voor 

volwasseneneducatie aan te passen aan de lokale behoeften, de uitwisseling en replicatie van goede 

praktijken te vergemakkelijken en de kwaliteit van de opleiding te verbeteren. Door hun nabijheid 

tot de lerenden zijn deze belanghebbenden inderdaad goed geplaatst om de vaardigheden en 

opleidingsbehoeften van volwassenen te begrijpen. 

 

Initiatieven ter ondersteuning van media-educatie voor volwassenen 

EPALE7 

De snelle technologische ontwikkelingen en de steeds veranderende sociale omstandigheden geven 

vorm aan diverse communicatiedynamieken die aanleiding geven tot verschillende uitdagingen, zoals 

mal-/mis/des-informatie, haatzaaien en propaganda. In deze context lijkt volwasseneneducatie een 

belangrijke factor te zijn in het ondersteunen van individuen om kritischer en veerkrachtiger te 

worden tegen deze uitdagingen. In dit opzicht kan nieuwsmediageletterdheid die voortkomt uit 

kritisch mediageletterdheidsonderwijs volwassenen machtigen en de ontwikkeling van actieve 

democratische burgers bevorderen. 

De EPALE-discussie "Nieuwsmediageletterdheid voor volwassenen - waarom is het nu belangrijk?" 

gericht op de noodzaak van het cultiveren van nieuwsmediageletterdheid, gezien de snelle 

technologische ontwikkelingen en de steeds veranderende sociale omstandigheden. In deze context 

doen zich diverse communicatiedynamieken voor die aanleiding geven tot verschillende uitdagingen, 

zoals mal-/mis/des-informatie, haatzaaiende uitlatingen en propaganda. 

 

 
7 EPALE. Online access: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-news-literacy-why-news-literacy-education-adults-important-right-

now 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-news-literacy-why-news-literacy-education-adults-important-right-now
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-news-literacy-why-news-literacy-education-adults-important-right-now
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FutureLabAE8 

Het FutureLabAE-project richt zich op twee hoofdthema's: de situatie van de democratie in Europa, 

waar een toenemend aantal burgers, die uit onvrede met het politieke establishment, naar xenofobe 

en populistische partijen gaan neigen of ervoor kiezen om helemaal niet te stemmen; en het 

alarmerend hoge aantal mensen in Europa dat geen basisvaardigheden heeft, met name digitale 

vaardigheden, waardoor delen van de bevolking niet kunnen profiteren van de digitale transformatie. 

Volwasseneneducatie speelt een rol bij het ondersteunen van samenlevingen en individuen om met 

deze twee problemen om te gaan. 

Lifelong Learning Platform9 

Het platform voor levenslang leren is een overkoepelende koepel van 42 Europese organisaties die 

actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd, afkomstig uit heel Europa en daarbuiten. 

Momenteel vertegenwoordigen deze netwerken meer dan 50 000 onderwijsinstellingen en 

verenigingen die alle sectoren van formeel, niet-formeel en informeel leren bestrijken. 

 

Conclusies 

Dit document maakt deel uit van het Europese project Media Education – A Challenge to Overcome, 

gecoördineerd door Edupro uit Litouwen. Het huidige onderzoek naar de essentiële behoeften van 

opvoeders voor volwassenen om kansarme volwassenen te ondersteunen op het gebied van media-

educatie is gecoördineerd door de Italiaanse partner Petit Pas Aps. Alle partners van het consortium 

hebben bijgedragen door deskresearch en interviews over hun land te houden om een nationaal 

rapport over het onderwerp van het onderzoek te leveren. 

Het eindresultaat is een Europees syntheserapport over behoeftenanalyse, wat een innovatief en 

overdraagbaar resultaat vormt. De primaire en secundaire onderzoeksmethoden hielpen de 

partnerorganisaties om beter te begrijpen wat de huidige situatie is met betrekking tot 

volwasseneneducatie. Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de perspectieven van opvoeders voor 

volwassenen op de huidige behoeften en uitdagingen, evenals in hoe doelgroepen van het project 

kunnen worden betrokken tijdens de uitvoeringsfasen van het project. 

Uit de deskresearch is duidelijk geworden welke huidige inspanningen op verschillende niveaus, 

namelijk Europees, nationaal, regionaal en lokaal, worden gedaan om volwasseneneducatie in alle 

partnerlanden te bevorderen. Zowel uit de statistieken als uit de interviews is echter gebleken dat er 

nog een aantal behoeften zijn waaraan moet worden voldaan. Allereerst is het van het grootste 

belang om de misvattingen over volwasseneneducatie te veranderen en alle volwassenen, en vooral 

degenen met minder kansen, aan te moedigen om leermogelijkheden te omarmen. Opvoeders die 

met lerende volwassenen werken, hebben bevestigd wat onderzoeken al hebben bewezen: het is 

nooit te laat om te leren. 

 
8 FutureLabAE. Online access: https://eaea.org/project/future-lab/ 
9 Lifelong Learning Platform. Online access: https://lllplatform.eu/who-we-are/about-us/ 

https://eaea.org/project/future-lab/
https://lllplatform.eu/who-we-are/about-us/
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Bovendien heeft het onderzoek op het gebied van digitale en mediageletterdheid de bestaande kloof 

in de samenleving tussen jonge en volwassen generaties aangetoond. De noodzaak om de 

mediageletterdheid van volwassenen te verbeteren, valt niet te ontkennen, want hoewel de 

onderwijsprogramma's voortdurend worden bijgewerkt en jongere generaties specifieke training 

over digitale geletterdheid kunnen krijgen, worden volwassenen nog steeds buiten beschouwing 

gelaten. Zoals in het rapport is vermeld, is mediageletterdheid meer dan het gebruik van digitale 

hulpmiddelen, aangezien het een essentiële competentie vormt voor de democratische praktijk. 

Daarom is het van het allergrootste belang om volwassenen op te leiden in competenties die verband 

houden met digitale hulpmiddelen, waaronder onderwijs in mediageletterdheid. 

Bovendien is uit het onderzoek geconcludeerd dat volwassen lerenden met veel obstakels worden 

geconfronteerd om toegang te krijgen tot leermogelijkheden. Uit de interviews en statistieken zijn 

de meest terugkerende uitdagingen naar voren gekomen, waaronder gebrek aan tijd en economische 

middelen, moeilijkheden om opleiding te combineren met privé- en beroepsleven en gebrek aan 

interesse. Deze problemen worden nog verergerd als het gaat om kansarme volwassenen, een 

doelwit waartoe ook volwassenen met een handicap, immigranten, langdurig werklozen, een lagere 

arbeidersklasse, enz. behoren. 

Rekening houdend met al het bovenstaande, is het aanpakken van die behoeften de eerste stap die 

moet worden gezet naar een effectief inclusief model voor volwasseneneducatie. Dit partnerschap 

heeft tot doel gratis trainingsmateriaal te creëren om volwassen lerenden met minder kansen op het 

gebied van mediageletterdheid op te leiden. De conclusies die uit dit onderzoek worden getrokken, 

zullen de basis vormen waarop de training zal worden ontwikkeld als het volgende MECO-

projectresultaat. In de volgende paragraaf wordt kort samengevat hoe de resultaten van dit 

onderzoek van invloed zullen zijn op het ontwerp en de ontwikkeling van het trainingsmateriaal. 

 

Aanbevelingen van ontwerp voor de training 

Na analyse van de gemeenschappelijke uitdagingen waarmee opvoeders volwassenen worden 

geconfronteerd, evenals de behoeften die lerende volwassenen zelf hebben, heeft het consortium 

de belangrijkste problemen geïdentificeerd om de volgende stappen binnen het MECO-project te 

begeleiden. 

Uit het uitgevoerde onderzoek is duidelijk geworden dat de opleiding die aan volwassen lerenden 

wordt aangeboden, zowel flexibel als gemakkelijk aanpasbaar moet zijn. Omdat gebrek aan tijd, 

financiële middelen en toegang de belangrijkste kwesties zijn om volwassenen te betrekken bij 

onderwijsopleidingen, is geconcludeerd dat de beste optie voor de opleiding is om online en gratis 

beschikbaar te zijn. 

Bovendien, vanwege de voordelen van het modulaire trainingsmodel, zal het trainingsmateriaal 

worden gepresenteerd in online modules. Het zal bestaan uit afzonderlijke modules met specifieke 

onderwerpen die onafhankelijk zijn, zodat de gebruiker van de doelgroep kan beslissen welke 

onderwerpen/materiaal hij wil leren. 
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Het doel van het trainingsmateriaal is om de doelgroepen van het project de kennis en vaardigheden 

bij te brengen die nodig zijn om een aantal problemen te bestrijden, zoals: nepnieuws, 

internetverslaving, identiteitsdiefstal, cyberpesten, risico's van sociale media, online gokken, online 

kinderpornografie... en meer in het algemeen adequate media-educatie voor volwassenen. 

De innovatieve aspecten houden verband met het feit dat al het trainingsmateriaal zal worden 

ontworpen op basis van het open-sourcefenomeen en dat het trainingsmateriaal in verschillende 

formaten zal zijn, inclusief interactieve lesbronnen (tekst, beeld, audio, video, ...). zal 

volwasseneneducatie ondersteunend materiaal bieden om de implementatie en aanpassing van 

dergelijk materiaal te vergemakkelijken. 

Opvoeders/facilitators en vrijwilligers die werden geselecteerd om te reageren op onze interviews, 

werden gewetensvol gemaakt over het belang van hun werk. We hopen dat mensen na het lezen van 

deze gids meer waardering zullen hebben voor volwasseneneducatie en een beter begrip zullen 

hebben van het belang van het dichten van de digitale en onderwijskloof tussen generaties. 
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Partnerorganisaties 

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (EP) is een non-gouvernementele non-profit 

organisatie die onderzoek doet, ontwikkelt, organiseert, verzorgt, 

coördineert en begeleidt trainingen op het gebied van niet-formeel 

onderwijs voor zowel verschillende doelgroepen als professionals en 

vrijwilligers. 

 

Nikanor Ltd werd in 2002 opgericht als een particuliere onderneming die actief is op het gebied van 

werving, training van volwassenen en personeelsbeheer en -ontwikkeling. We hebben een 

vergunning van NAVET als centrum voor beroepsopleiding voor volwassenen en voor een Centrum 
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voor Informatie en Begeleiding. Nikanor Ltd is lid van EfVET (een van de 

toonaangevende Europese beroepsverenigingen die is opgericht door en 

voor aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding (VET).) 

 

Professional Training Solutions (STP Consulting) as Training center is 

gevestigd in Zaragoza (Spanje) en biedt trainingen en technische 

ondersteuning aan particuliere bedrijven, openbaar bestuur in landelijke 

gebieden, scholen, NGO's en Incubators of Entrepreneurs in innovatie op 

het gebied van onderwijs, en professionele oplossingen van niet- 

winstsector. 

 

Petit Pas is een vereniging voor sociale promotie die in 2015 werd opgericht 

in Trani, Puglia (IT) door een groep professionals, trainers en jeugdleiders, 

gemotiveerd door de wens om hun gemeenschap te verbeteren en sociale 

initiatieven te promoten die zijn geïnspireerd door democratie, gelijkheid 

en pluralisme. Ons doel is om het kennis- en vaardighedenniveau van onze 

gemeenschap te verbeteren, ongeacht geslacht, sociale achtergrond, 

culturele of educatieve achtergrond. 

 

Lidi Smart Solutions is opgericht om de nieuwste trends in het digitale 

tijdperk te promoten en biedt web-educatie voor volwassenen en jongeren 

op een aantal gebieden. Tot onze kernactiviteiten behoorden het 

ontwikkelen en implementeren van online onderwijsplatforms en e-

learningtools. Van daaruit zijn we gegroeid om de geavanceerde technologieën aan te pakken, te 

streven naar demystificatie ervan en hun toegankelijkheid voor verschillende sociale en 

professionele groepen te vergroten. 

 

ANNEXES 

ANNEX 1: Media Literacy Education (MLE) 

Wat is mediawijsheidseducatie (MLE)? 

De NAMLE (National Association for Media Literacy Education in the United States) stelt dat “het doel van 
mediageletterdheidseducatie is om individuen van alle leeftijden te helpen de gewoonten van onderzoek en 
expressieve vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om kritische denkers, effectieve 
communicators en actieve burgers in de wereld van vandaag”. 

NAMLE erkent dat er veel is veranderd in de decennia sinds de term 'mediageletterdheid' voor het eerst werd 
gebruikt en dat de focus van de discussie daarom is verschoven van niet alleen wat we onderwijzen, maar ook 
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hoe we het onderwijzen. In plaats van te verwijzen naar kernbegrippen, zijn Basisprincipes van 
"mediawijsheidseducatie" onderscheiden. 

 

Kernprincipes van media-educatie 

Mediawijsheidseducatie… Gevolgen voor de praktijk 

Vereist actief onderzoek en kritisch 
denken over de berichten die we 
ontvangen en creëren. 

● MLE leert studenten de specifieke soorten vragen te stellen 
waarmee ze een dieper of meer geavanceerd begrip van 
mediaberichten kunnen krijgen. 

● MLE traint studenten om op documenten gebaseerd bewijs 
en goed onderbouwde argumenten te gebruiken om hun 
conclusies te ondersteunen. 

● Voor MLE-leraren is het aanmoedigen van kritisch denken 
routine. MLE roept op tot institutionele structuren om hun 
inspanningen te ondersteunen door kritisch denken actief 
aan te moedigen in alle klaslokalen. 

● Gewoon media gebruiken in de klas is geen MLE. 

Breidt het concept van geletterdheid 
uit tot alle vormen van media (d.w.z. 
lezen en schrijven). 

● MLE stelt studenten in staat hun eigen ideeën uit te drukken 
via meerdere vormen van media (bijv. traditioneel gedrukt, 
elektronisch, digitaal, door gebruikers gegenereerd en 
draadloos) en helpt studenten verbanden te leggen tussen 
begrip en het maken van conclusies in gedrukte, visuele en 
audiomedia. 

● MLE vindt plaats in verschillende omgevingen, waaronder, 
maar niet beperkt tot: scholen, naschoolse programma's, 
online, universiteiten en hogescholen, religieuze 
instellingen en thuis. 

● Hoewel MLE ertoe kan leiden dat studenten media willen 
veranderen of hervormen, is MLE zelf niet gericht op het 
veranderen van media, maar eerder op het veranderen van 
de onderwijspraktijk en het vergroten van de kennis en 
vaardigheden van studenten. 

Bouwt en versterkt vaardigheden 
voor leerlingen van alle leeftijden. 
Net als gedrukte geletterdheid, 
vereisen deze vaardigheden 
geïntegreerde, interactieve en 
herhaalde oefening. 

● Mediageletterdheid is geen "hebben of niet"-competentie, 
maar eerder een continu evoluerend continuüm van 
vaardigheden, kennis, attitudes en acties. 

● De vereisten van MLE kunnen niet worden aangepakt door 
een enkele gebeurtenis, klas, dag of zelfs een weeklange 
interventie. In plaats daarvan proberen MLE-leraren 
studenten tal van en diverse mogelijkheden te bieden om 
analyse- en expressievaardigheden te oefenen en te 
ontwikkelen. 

Ontwikkelt geïnformeerde, 
reflectieve en betrokken deelnemers 
die essentieel zijn voor een 
democratische samenleving. 

● MLE bevordert de interesse van studenten in nieuws en 
actuele gebeurtenissen als een dimensie van burgerschap, 
rechten en verantwoordelijkheden 

● MLE nodigt uit en respecteert verschillende standpunten 
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● 7 MLE leidt studenten op om te onderzoeken hoe 
mediastructuren (bijv. eigendom, distributie, enz.) de 
manier beïnvloeden waarop mensen betekenis geven aan 
mediaberichten. 

● MLE erkent dat HOE we lesgeven even belangrijk is als WAT 
we onderwijzen. Klaslokalen moeten plaatsen zijn waar de 
inbreng van studenten wordt gerespecteerd, gewaardeerd 
en opgevolgd. 

Erkent dat media deel uitmaken van 
de cultuur en fungeren als 
vertegenwoordigers van socialisatie. 

● MLE integreert mediateksten die verschillende stemmen, 
perspectieven en gemeenschappen presenteren 

● MLE behandelt onderwerpen als geweld, gender, 
seksualiteit, racisme, stereotypering en andere 
representatiekwesties. 

Bevestigt dat mensen hun 
individuele vaardigheden, 
overtuigingen en ervaringen 
gebruiken om hun eigen 
betekenissen te construeren uit 
mediaberichten. 

● Bij MLE gaat het er niet om studenten te leren wat ze 
moeten denken; het gaat erom hen te leren hoe ze tot 
geïnformeerde keuzes kunnen komen die het meest in 
overeenstemming zijn met hun eigen waarden. 

● MLE helpt leerlingen zich bewust te worden van en na te 
denken over de betekenis die ze geven aan mediaberichten, 
inclusief hoe de betekenis die ze geven zich verhoudt tot 
hun eigen waarden. 

This information was taken from the document “Core Principles of Media Literacy Education in the United States” by NAMLE (2007). 

Bovendien moeten bij de interactie met media-inhoud en om een effectieve media-analyse uit te voeren, 
rekening worden gehouden met de volgende concepten: 

● Alle mediaberichten zijn 'geconstrueerd'. 

● Elk medium heeft verschillende kenmerken, sterke punten en een unieke 'taal' van constructie. 

● Mediaberichten worden geproduceerd voor bepaalde doeleinden. 

● Alle mediaberichten bevatten ingebedde waarden en standpunten. 

● Mensen gebruiken hun individuele vaardigheden, overtuigingen en ervaringen om hun eigen 
betekenissen te construeren uit mediaberichten. 

● Media en mediaberichten kunnen overtuigingen, attitudes, waarden, gedragingen en het 
democratische proces beïnvloeden. 
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ANNEX 2: INTERVIEW VRAGEN 

1. Stel uzelf en uw organisatie voor. Hoe lang werk je al met lerende volwassenen (met minder 

kansen)? Wat is uw rol en wat voor soort activiteiten doet u (bijv. onderwijs, training, counseling, 

maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, openbare dienstverlening, beleidsvorming, enz.)? Uw 

organisatie: naam, werkterrein, land, regio. 

2. Wat is volgens uw ervaring de meest voorkomende misvatting over volwasseneneducatie 

(vooroordelen, rol in de samenleving, belang dat aan de zaak wordt gehecht, …)? Wat is de algemene 

perceptie van media-educatie voor volwassenen? 

3. Wat zijn volgens uw ervaring de meest voorkomende uitdagingen met betrekking tot 

volwasseneneducatie en mediageletterdheid voor lerende volwassenen? Wat zijn de belangrijkste 

problemen bij het werken met lerende volwassenen? 

4. Wat is het algemene profiel van lerende volwassenen waarmee u gewoonlijk werkt? Wat zijn de 

belangrijkste obstakels die volwassenen ervan weerhouden hun mediageletterdheid te verbeteren 

(tijd, interesse, economische factoren)? 

5. Wat zijn de belangrijkste problemen die volwassenen hebben bij het gebruik van de media? Wat 

zijn de belangrijkste vaardigheden die volwassenen moeten ontwikkelen om mediageletterdheid te 

verwerven met behulp van alle vormen van communicatie (bijv. bewustzijn, toegang, veiligheid, 

productie, kritisch denken)? 

6. Hoe denk je dat de Covid-19-pandemie het volwassenenonderwijs op het gebied van 

mediageletterdheid heeft beïnvloed? Heeft de pandemie de behoefte van volwassenen om 

mediageletterdheid te verwerven verergerd? 

7. Wat voor relevante training heeft u de afgelopen 3 jaar gevolgd om u te helpen bij uw werk? Zo ja, 

wat voor soort (bijv. face-to-face, conferentie, seminars, schaduwen, geschreven of videomateriaal, 

enz.)? 

8. Wat voor soort training zou nuttig voor u zijn op het gebied van media-educatie voor lerende 

volwassenen (bijvoorbeeld welke onderwerpen en manier van aanbieden)? Wat voor soort materiaal 

kan nuttig zijn om u te helpen bij media-educatie voor lerende volwassenen? 

9. Hebt u mogelijkheden om ideeën en goede praktijken te bespreken en uit te wisselen met andere 

experts in het veld op lokaal, nationaal en Europees niveau? Zo ja, geef dan aan wanneer, waar, hoe 

en met wie. 

10. Heb je nog iets toe te voegen? 
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ANNEX 3: INTERVIEWS ANTWOORD PER LAND 
 

Sollicitatiegesprekken Litouwen 

Stel jezelf en je organisatie voor. Hoe lang werk je al met lerende volwassenen (met minder 

kansen)? Wat is uw rol en wat voor soort activiteiten doet u (bijv. onderwijs, training, counseling, 

maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, openbare dienstverlening, beleidsvorming, enz.)? Uw 

organisatie: naam, werkterrein, land, regio. 

R1 – VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, NGO - opleidingscentrum voor volwassenen, 

Litouwen. De organisatie werkt sinds 2010 met kansarme leerlingen. We bieden trainingen op het 

gebied van arbeidsintegratie, activiteiten voor het opbouwen van sociale vaardigheden, sociale en 

psychologische begeleiding, sociale ondersteuning. 

R2 – De organisatie waar ik werk is maatschappelijk werk met volwassenen. Ik ben de trainer. NGO 

Social Hub, regio Siauliai, Litouwen. 

R3 – Ik werk bij NGO Human recourses development and monitoring burau als jongerenwerker. We 

zijn gevestigd in Siauliai, Litouwen, meestal werken we met trainingen voor sociale werkers, 

integratie op de arbeidsmarkt en volwasseneneducatie. Als jongerenwerker adviseer ik jongeren of 

jongeren over dragerschap en vrijwilligerswerk. Ook heb ik een aantal trainingen voor volwassen 

leerlingen, zoals ontwerpdenken, kritisch denken. 

R4 – D., specialist projectactiviteiten en adviseur. Ik werk al ongeveer 6 maanden in het Human 

Resource Monitoring and Development Bureau met volwassen leerlingen. 

R5 – Mijn naam is T. Momenteel studeer ik sociaal werk en rechten aan de Mykolas Romeris-

universiteit in Vilnius. Tijdens pandemie begon ik te werken in ZISPB (Siauliai) als arbeidsdeskundige. 

Tijdens mijn werktijd probeer ik mensen te helpen een baan te vinden, een normaal cv te maken - 

kortom - we helpen mensen re-integreren op de arbeidsmarkt. 

Wat is volgens uw ervaring de meest voorkomende misvatting over volwasseneneducatie 

(vooroordelen, rol in de samenleving, belang dat aan de zaak wordt gehecht, …)? Wat is de 

algemene perceptie van media-educatie voor volwassenen? 

R1 – Grote kloof tussen verschillende mediatools - sommige mensen hebben voldoende kennis over 

het gebruik van sociale media, maar geen vaardigheden voor werkgerelateerde taken, sommige 

mensen zijn goed met smartphones, maar hebben weinig vaardigheden in het gebruik van de 

computer. Het kennisniveau verschilt aanzienlijk van persoon tot persoon - sommigen hebben 

helemaal geen kennis, sommigen gebruiken basisfuncties, sommigen hebben behoorlijk goede 

kennis en vaardigheden, maar zijn niet gewend om het te gebruiken. 
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R2 – Ik denk dat ik het nieuws van IT niet kan volgen. Informatie verandert wekelijks. 

R3 – Het is soms een uitdaging om bepaalde dingen voor volwassen leerlingen uit te leggen, vooral 

als we het hebben over mediageletterdheid. Omdat ze de neiging hebben om te denken dat het 

moeilijk voor me is of dat ze wat angst hebben vanwege hun leeftijd enzovoort. 

R4 – De meest voorkomende uitdaging is het vinden van intrinsieke motivatie om te leren. 

Moeilijkheden zijn dat veel mensen een laag zelfbeeld hebben dat hun ontwikkeling belemmert. 

R5 – In deze eeuw van slimme technologie lopen mensen achter om de moderne technologieën in te 

halen. Terwijl we met volwassen lerenden werken, worden we geconfronteerd met verschillende 

problemen, zoals tijdbeheer, gebrek aan kennis over het gebruik van moderne technologieën en wat 

de belangrijkste regels zijn. 

Wat zijn volgens uw ervaring de meest voorkomende uitdagingen met betrekking tot 

volwasseneneducatie en mediageletterdheid voor lerende volwassenen? Wat zijn de belangrijkste 

problemen bij het werken met lerende volwassenen? 

R1 – De mensen met wie ik werk zijn vaak niet bekend met zaken als e-mails, ze weten niet waar ze 

voor dienen, dus hebben ze de basistraining nodig om de basiszaken een beetje te begrijpen. Vaak 

worden ze overweldigd door de basisinformatie en geven ze het op. 

R2 – Volwassen cursisten met wie ik werk, hebben veel tijd nodig, en ik merk dat ze zich, voordat ze 

in een groepsomgeving beginnen met trainen, meer op hun gemak voelen nadat ze voorafgaande 

individuele, één-op-één training hebben gehad. 

R3 – Volwassen lerenden hebben vaak moeite met het gebruik van media. Dit is een vaardigheid die 

ze relatief recent zijn gaan gebruiken, dus de praktische vaardigheden zijn niet zo goed als ze zouden 

willen. 

R4 – De belangrijkste problemen waarmee lerende volwassenen te maken kunnen krijgen, zijn een 

gebrek aan motivatie bij volwassenen. Volwassen leerlingen zijn allemaal verschillende mensen en 

hebben verschillende meningen, verschillende verlangens. De grootste moeilijkheid is om te 

begrijpen wat ze echt willen en wat ze verwachten te krijgen. 

R5 – Een correcte en gemakkelijke manier vinden om ze les te geven. 

 

Wat is het algemene profiel van lerende volwassenen waarmee u gewoonlijk werkt? Wat zijn de 

belangrijkste obstakels die volwassenen ervan weerhouden hun mediageletterdheid te verbeteren 

(tijd, interesse, economische factoren)? 

R1 – Velen van hen zijn werkloos, lopen risico op armoede, kampen met leermoeilijkheden, 

intellectuele handicaps, ze missen basiskennis en dat vermindert hun interesse en motivatie. 
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R2 – Geen competenties hebben om zichzelf voor te stellen; weten niet hoe ze hun competenties 

moeten introduceren; volg informatie van nieuwe informatie 

R3 – Ik werk meestal met jongeren, zoals ik eerder al zei. 

R4 – Middelbare leeftijd, gecompliceerde opgroeiomstandigheden, werkloos. Het belangrijkste 

obstakel dat volwassenen ervan weerhoudt hun mediageletterdheid te verbeteren, is een gebrek aan 

technologische vaardigheden. 

R5 – Volwassenen, geconfronteerd met sociale uitsluiting: langdurig werklozen, verslaafden, ex-

delinquenten, mensen met psychische problemen (voornamelijk de 40-65-jarigen). Er zijn 

verschillende barrières die hen ervan weerhouden aanwezig te zijn. Gebrek aan motivatie is een 

grote, geen zelfvertrouwen, n eerdere ervaring met het bereiken van doelen. 

 

Wat zijn de grootste problemen die volwassenen hebben bij het gebruik van de media? Wat zijn 

de belangrijkste vaardigheden die volwassenen moeten ontwikkelen om mediageletterdheid te 

verwerven met behulp van alle vormen van communicatie (bijv. bewustzijn, toegang, veiligheid, 

productie, kritisch denken)? 

R1 – Lage mogelijkheden voor dagelijkse online taken; Kritisch denken, hoe nepnieuws te 

identificeren, online veiligheid. 

R2 – Kritisch denken; bewustzijn; flexibiliteit 

R3 – Ik denk dat het belangrijkste is dat ze moeten leren niet alles te geloven wat er op internet staat. 

Ze moeten ook leren hoe ze veilig kunnen internetten en niet te veel delen. 

A4 – Gebrek aan technische vaardigheden, deze vaardigheden moeten worden ontwikkeld. 

R5 – De belangrijkste problemen zijn kritisch denken, het niet kennen van privity-regels en veiligheid. 

 

Hoe denk je dat de Covid-19-pandemie het volwassenenonderwijs op het gebied van 

mediageletterdheid heeft beïnvloed? Heeft de pandemie de behoefte van volwassenen om 

mediageletterdheid te verwerven verergerd? 

R1 – Er is een groeiende behoefte voor volwassenen om mediavaardigheden te leren vanwege 

pandemieën, omdat veel van de overheidsdiensten nu online opereren, sommige diensten alleen 

kunnen worden verkregen met digitale hulpmiddelen, veel nepnieuws floreert online sinds de 

pandemie begon in sociale media en het vraagt om een betere identificatie van nepnieuws en beter 

kritisch denken. 

R2 – De volwassenen werden getroffen door de Covid-19-pandemie. Alle mensen beginnen de IT 

voor alles te gebruiken en onze volwassenen weten niet hoe. 
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R3 – Ik denk dat de pandemie heeft laten zien hoe belangrijk het is om mediageletterdheid te hebben 

en te weten hoe je een computer moet gebruiken. Mensen werden gedwongen om over te stappen 

op mediaplatforms en deze vaardigheden te gaan verwerven. 

R4 – Pandemie heeft het leren van volwassenen beïnvloed. De meerderheid van de mensen begon 

naar webinars te luisteren, en sommigen begonnen ook te leren bij online cursussen. Tijdens de 

pandemie een procentuele toename van mensen die een media gingen gebruiken 

R5 – Absoluut. De pandemie zorgde ervoor dat veel activiteiten die we voorheen gewend waren, 

online werden overgedragen (zoals rekeningen betalen, afspraken maken, praten met verschillende 

overheidsdiensten, veel trainingen en psychosociale activiteiten - alles wat we gewend waren te doen 

van aangezicht tot aangezicht). Dit betekende dat volwassenen met wie ik werk, die al te maken 

hadden met sociale uitsluiting, nog meer werden uitgesloten van deelname aan het dagelijks leven. 

Zelfs doktersconsultaties waren online, maar volwassenen, die geen mediakennis of zelfs geen 

toegang tot internet hebben, konden niet deelnemen. 

 

Wat voor relevante training heeft u de afgelopen 3 jaar gevolgd om u te helpen bij uw werk? Zo ja, 

wat voor soort (bijv. face-to-face, conferentie, seminars, schaduwen, geschreven of 

videomateriaal, enz.)? 

R1 – Online training van nepnieuws, training voor creativiteitsopbouw; Online training, 

videomateriaal; 

R2 – Ik heb veel informatie gekregen over training hoe zoom te gebruiken enz., Veel training hoe te 

werken in pandemische situaties, enzovoort. video-trainingsmateriaal. 

R3 – Ik heb ook online deelgenomen aan enkele persoonlijke seminars en trainingen. 

A4 – Conferenties en seminars waren het nuttigst. 

R5 – Onlangs was ik op een seminar over hulp bij zelfdoding en hoe Oekraïense mensen te helpen re-

integreren in het leven in ons land. 

 

Wat voor soort training zou nuttig voor u zijn op het gebied van media-educatie voor lerende 

volwassenen (bijvoorbeeld welke onderwerpen en leveringsmethode)? Wat voor soort materiaal 

kan nuttig zijn om u te helpen bij media-educatie voor lerende volwassenen? 

R1 – Hoe organiseer je een mediawijsheidstraining voor mensen die helemaal geen digitale kennis 

hebben; online toolkit, face-to-face training; 

R2 – Alle soorten trainingen over integratie van IT in mijn dagelijkse en werkleven; hoe niet bang om 

jezelf voor te stellen in videoversie. 

R3 – Een soort van praktische taken en gemakkelijke uitleg over theoretische dingen. 
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R4 – Training voor manieren om docenten technische vaardigheden aan te leren. 

R5 – Veel mensen met een handicap denken niet eens na over hoe ze media moeten gaan gebruiken, 

waarom is het tegenwoordig populair en nuttig. Als onze klanten gemotiveerd zouden zijn om media-

educatie te starten, zouden tablets of lichte laptops geweldig zijn. 

 

Heb je mogelijkheden om ideeën en goede praktijken te bespreken en te delen met andere experts 

in het veld op lokaal, nationaal en Europees niveau? Zo ja, geef dan aan wanneer, waar, hoe en 

met wie. 

R1 – Ja, tijdens andere Erasmus+ projecten; multiplier-evenementen, nationale en internationale 

netwerken waartoe we behoren: National Anti-Poverty Organizations' Network, SFE CEFEC. 

R2 – Ik communiceer met veel organisaties en heb de mogelijkheid om te delen. Vanaf dit jaar 

organiseer ik NGO social breakfast en tijdens de meeting met andere organisaties delen we de 

expertise. 

R3 – Ja, tijdens congressen, minimaal één keer per jaar. 

R4 – Persoonlijk weet ik het niet. 

R5 – We hebben geweldige mogelijkheden om verschillende niet-formele projecten voor 

volwasseneneducatie te implementeren, zodat we goede praktijken en ideeën kunnen delen zonder 

partners. Ik vind dat LinkedIn een ander geweldig platform is om te discussiëren en te leren van 

andere professionals. 

 

Heb je nog iets toe te voegen? 

R1 – Nvt 

R2 – Nvt 

R3 – Nvt 

R4 – Nvt 

R5 – Nvt 

 

Sollicitatiegesprekken Bulgarije 

Stel jezelf en je organisatie voor. Hoe lang werk je al met lerende volwassenen (met minder 

kansen)? Wat is uw rol en wat voor soort activiteiten doet u (bijv. onderwijs, training, counseling, 
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maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, openbare dienstverlening, beleidsvorming, enz.)? Uw 

organisatie: naam, werkterrein, land, regio. 

R1 – Y. N. - vrijwilliger bij Special Olympics Bulgarije. Ik heb de afgelopen 14 jaar vrijwilligerswerk 

gedaan, maar ik werk al sinds zeer jonge leeftijd met mensen met een handicap vanwege het feit dat 

mijn broer een handicap heeft. Als vrijwilliger zijn mijn activiteiten onder meer het ondersteunen en 

assisteren van mensen met een handicap tijdens de sport- en trainingsevenementen die Special 

Olympics Bulgaria organiseert, evenals andere activiteiten met betrekking tot mentale ontwikkeling 

voor mensen met een stoornis. 

R2 – H.N. - vrijwilliger bij Special Olympics Bulgarije. Ik heb de afgelopen 25 jaar vrijwilligerswerk 

gedaan, maar ik heb de afgelopen 40 jaar met mensen met een handicap gewerkt vanwege het feit 

dat mijn zoon een handicap heeft. Als vrijwilliger zijn mijn activiteiten onder meer het ondersteunen 

en assisteren van mensen met een handicap tijdens de sport- en trainingsevenementen die Special 

Olympics Bulgaria organiseert, evenals andere activiteiten met betrekking tot mentale ontwikkeling 

voor mensen met een stoornis. Verder heb ik trainingen met schilderen georganiseerd voor mensen 

met het syndroom van Down. 

R3 – B.F. - vrijwilliger bij Special Olympics Bulgarije. Ik heb de afgelopen 25 jaar vrijwilligerswerk 

gedaan, maar ik heb de afgelopen 40 jaar met mensen met een handicap gewerkt vanwege het feit 

dat mijn zoon een handicap heeft. Mijn werk als vrijwilliger is heel divers, maar over het algemeen 

help ik mensen met een handicap op basis van hun specifieke behoeften op dit moment. 

R4 – Prof. Dr. N.D.M. is het hoofd van de afdeling Management van de University of National and 

World Economy. Ze is doctor in sociaal management, partner bij de Bulgaarse televisie MM, 

onderdeel van de MM New Media Group en partner in de residentie voor sociale zorg Smart Social 

Care https://smartsocialcare.com/ 

R5 –N. G. T. PhD- Ik ben docent aan de University of National and World Economy en kom soms 

studenten met een handicap tegen. Onze universiteit laat jaarlijks studenten met een 

functiebeperking toe voor zowel bachelor- als masteropleidingen. 

 

Wat is volgens uw ervaring de meest voorkomende misvatting over volwasseneneducatie 

(vooroordelen, rol in de samenleving, belang dat aan de zaak wordt gehecht, …)? Wat is de 

algemene perceptie van media-educatie voor volwassenen? 

R1 – De meest voorkomende misvattingen bij het omgaan met mensen met een handicap is dat ze 

op geen enkele manier bezig zijn met media en dat ze buiten het bereik ervan leven en zich niet 

bewust zijn van de invloed of het belang ervan voor de samenleving. Hoewel dat voor sommige meer 

ernstige aandoeningen het geval kan zijn, zijn niet alle volwassenen met een handicap blind voor het 

belang van media. Sterker nog, ze vertrouwen eerder op de media om hun kennis van de wereld 

verder te ontwikkelen. In onze praktijk zien we bijvoorbeeld dat de meeste mensen waarmee we 

trainen tablets of smartphones gebruiken om educatieve video's te bekijken en dit helpt hen bij het 

afstuderen van school en zelfs de middelbare school. De meeste mensen met een stoornis – vanwege 
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het feit dat ze dyslexie of andere begeleidende leerproblemen hebben, nemen op een efficiëntere 

manier waar via video of games. 

R2 – Mediageletterdheid gaat deels over het opnemen van leren dat vervat zit in op media 

gebaseerde vormen (reality-tv, drama's, documentaires) en deels over het leren omgaan met 

informatie die via de media komt (kritisch denken gebruiken, weloverwogen en evenwichtige 

oordelen vellen, de auteur begrijpen - relatie lezer/kijker, leren dat reclame een bewuste strategie is 

in plaats van creatieve inhoud voor entertainment te bieden). Studenten in het speciaal onderwijs 

kunnen moeite hebben om bepaalde film-, tv-, radio- of reclame-inhoud te begrijpen en betekenis te 

krijgen. Deze studenten hebben de neiging om: Advertenties te zien als informatieve of educatieve 

media, Strijd om afgeleide betekenissen in scripts en dialogen te begrijpen, Snel en positief te 

reageren op elke instructie die in een online omgeving wordt gegeven (klik hier om bijvoorbeeld aan 

de wedstrijd mee te doen). 

R3 – De meest voorkomende misvatting over mensen met een handicap is dat ze een apart deel van 

de sociale wereld zijn en dat ze niet in staat zijn om informatie, of deze nu educatief of emotioneel 

is, op dezelfde manier waar te nemen of te analyseren als gewone mensen. Bovendien wordt ook 

waargenomen dat het onvermogen om hun mening op een gearticuleerde manier te uiten, synoniem 

is aan het helemaal niet kunnen doen. Het feit dat sommigen van hen problemen hebben met lezen 

of schrijven, plaatst hen in een positie waarin de samenleving hen op alle niveaus afwijst, waardoor 

ze worden afgescheiden van het onderwijssysteem in het algemeen. 

R4 – Vanuit mijn oogpunt is de meest voorkomende en misvatting dat leren en onderwijs 

plaatsvinden in een bepaalde fase van de menselijke levenscyclus. De meeste mensen accepteren 

dat ze na hun hogere opleiding geen serieuze extra inspanningen hoeven te leveren om zichzelf te 

verbeteren of nieuwe competenties te verwerven, maar vertrouwen erop dat werkgevers indien 

nodig bepaalde opleidingen kunnen volgen, die echter gekoppeld zullen zijn aan hun werkhouding. 

De houding ten opzichte van mediawijsheid is vergelijkbaar. Elke dag heb ik contact met heel 

verschillende mensen - studenten, partners, senioren, docenten, collega's, enz ... en als we het 

hebben over bewustzijn, kritisch denken, perceptie van informatie, juiste interpretatie, nepnieuws, 

media en hun invloed, blijf ik achter met de indruk dat de meesten van hen het belang van deze 

mediageletterdheid niet ten diepste begrijpen. Ze suggereren dat het belangrijk is om er een te 

hebben, maar ze werken niet doelbewust om hun eigen te verbeteren. 

R5 – Tegenwoordig, op een hoog niveau van digitalisering van de samenleving, wordt er geen speciale 

aandacht besteed aan mediageletterdheid, en we accepteren allemaal op de een of andere manier 

dat het een gegeven is dat gewoon naast internet bestaat. Veel mensen nemen de term in de zin van 

het vermogen om met zoekmachines om te gaan en niets meer. Bovendien worden de 

gespecialiseerde kanalen betaald en kunnen ze cybersecurity- en informatieproblemen veroorzaken. 

 

Wat zijn volgens uw ervaring de meest voorkomende uitdagingen met betrekking tot 

volwasseneneducatie en mediageletterdheid voor lerende volwassenen? Wat zijn de belangrijkste 

problemen bij het werken met lerende volwassenen? 
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R1 – Meestal hebben we te maken met twee hoofdproblemen: de ene is de ondersteuning van de 

voogden, omdat ze denken dat hun pupillen kwetsbaar zijn op internet en in situaties waarin hun 

aangeboren nieuwsgierigheid hen kwetsbaar maakt voor kwaadaardige bedoelingen van 

buitenstaanders. De andere moeilijkheid is de verschillende capaciteiten van de volwassenen met 

een handicap zelf. Sommige stoornissen staan hen niet toe zich boven een bepaald niveau te 

ontwikkelen, ongeacht hun of andere wil om hen daarbij te helpen. Een kleine extra moeilijkheid is 

het geduld en het langzame tempo waarin de training plaatsvindt. Het onderwijzen van zowel 

volwassenen met een handicap als jongere leden van de gemeenschap is een langdurig proces dat 

10 keer meer inspanning en tijd kost dan het opleiden van elk ander volwassen lid van de 

samenleving. 

R2 – Voor sommige studenten met speciale behoeften is er een verminderde capaciteit voor taken 

en vaardigheden zoals: kritisch denken gebruiken, met redenen omklede en geïnformeerde 

beoordelingen maken, de subtiliteiten van persoonlijke communicatie analyseren (blikken, 

schouderophalen, stemgeluid, enz.), Analyseren en toepassen van leren van de ene situatie op de 

andere, leren door gevolgtrekking, de motieven begrijpen die anderen inspireren om met hen te 

communiceren. 

R3 – Het is een moeilijke taak voor mensen met een handicap om kritisch te denken bij het 

waarnemen van de informatie die hen overspoelt, in veel gevallen verwart de grote hoeveelheid 

informatie over een bepaald onderwerp hen en is het moeilijker voor hen om het te analyseren. 

A4 – Wat betreft mijn ervaring met lerende volwassenen, denk ik dat ze meer vertrouwen hebben in 

hun capaciteiten, dat ze denken dat ze gemakkelijk met verschillende soorten media en berichten 

kunnen werken, om de informatie die ze ontvangen kritisch te bekijken. Door hun zelfvertrouwen 

hebben ze tijd nodig om te beseffen hoe nuttig en onbekend de essentie van mediawijsheid is. Na 

het eerste jaar van de pandemie leek hun zelfvertrouwen af te nemen en begonnen ze serieuze 

aandacht te besteden aan wat we lazen of hoorden. 

R5 – Eigenlijk zijn de volwassen leerlingen na de basiskennis veel gerichter en gewetensvoller in hun 

leren. Ze volgen strikt de instructies en hebben bijna geen problemen. Aan de andere kant kan de 

weigering om nieuwe kennis te verwerven alleen maar een probleem zijn. 

 

Wat is het algemene profiel van lerende volwassenen waarmee u gewoonlijk werkt? Wat zijn de 

belangrijkste obstakels die volwassenen ervan weerhouden hun mediageletterdheid te verbeteren 

(tijd, interesse, economische factoren)? 

R1 – Zoals in veel landen het geval is, krijgen mensen met een handicap een minuscule ondersteuning 

in vergelijking met wat ze daadwerkelijk nodig hebben. Als we dat buiten beschouwing laten, zijn de 

economische factoren een van de belangrijkste factoren, aangezien deze mensen vaak in 

verzorgingshuizen worden achtergelaten en dit op zich al hun ontwikkeling met de jaren tegenhoudt. 

Het personeel van de verzorgingstehuizen is niet opgeleid en heeft ook niet de financiële 

mogelijkheden om zich op het gebied van onderwijs aan te passen aan de behoeften van mensen 



Essential needs of educators to support adult learners with fewer opportunities  

90 
 

met een handicap. Een deel van de volwassenen heeft een algemene opleiding gevolgd, maar is 

nauwelijks verder gekomen dan het basisonderwijs, wat overblijft voor digitale of mediatraining. 

R2 – Leraren in het speciaal onderwijs hebben een belangrijke, maar waarschijnlijk heel andere rol 

bij het onderwijzen van mediageletterdheid dan hun tegenhangers in het reguliere onderwijs. Ze 

moeten ervoor zorgen dat hun leerlingen de media in al haar vormen effectief kunnen gebruiken, dat 

ze niet ten prooi vallen aan anderen die ervan willen profiteren in een online omgeving, hun 

leerlingen uitrusten met strategieën voor het beheren van zeer visuele of verwarrende informatie, 

en hen te helpen nieuwe en opkomende vormen van technologie te begrijpen die nuttig en 

ondersteunend kunnen zijn voor hun leren in de toekomst. De belangrijkste worsteling is het 

uitleggen van inhoud aan zeer actieve en beïnvloedbare geesten. Het filteren van de inhoud is ook 

een worsteling waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd. 

R3 – Een van de meest voorkomende problemen houdt verband met het ADD-syndroom dat de 

meeste mensen met een handicap hebben. Hun aandachtsspanne is kort en het onderwijs moet 

regelmatig worden gewisseld, zodat ze geïnteresseerd blijven. De andere moeilijkheid is de 

economische - vaak zijn gezinnen niet in staat om te voorzien in het onderwijs van hun kinderen met 

speciale behoeften omdat de materialen expressief zijn. En tot slot is het werken met volwassenen 

met speciale behoeften tijdrovend. Geduld is de sleutel in hun training en herhaling terwijl ze leren 

door observatie en imitatie. 

R4 – Mijn werk heeft voornamelijk betrekking op bachelor- of masterstudenten, en naar mijn mening 

is het grootste obstakel voor hen om de mediawijsheid te verbeteren het gebrek aan interesse. Dit 

kan te wijten zijn aan het feit dat de meeste media-gerelateerde specialismen het onderwerp 

benadrukken en diepgaand bestuderen, terwijl studenten in andere specialismen zeer weinig uren 

aan dit onderwerp besteden of alleen basisinformatie over het onderwerp tijdens colleges. 

R5 – Ik werk met mensen met minimaal een bachelordiploma of meerdere masterdiploma's. Hun 

grootste problemen houden verband met de tijd die ze besteden aan de zorg voor het gezin. Maar 

deze mensen zijn erg georganiseerd en zeer geletterd. 

 

Wat zijn de grootste problemen die volwassenen hebben bij het gebruik van de media? Wat zijn 

de belangrijkste vaardigheden die volwassenen moeten ontwikkelen om mediageletterdheid te 

verwerven met behulp van alle vormen van communicatie (bijv. bewustzijn, toegang, veiligheid, 

productie, kritisch denken)? 

R1 – Om veilig media te kunnen gebruiken, hebben mensen met een beperking voortdurend toezicht 

en begeleiding nodig. Ze zijn erg nieuwsgierig van aard en kunnen gemakkelijk onder ongewenste 

begeleiding vallen. Kritisch denken is niet uitgesloten, maar het is heel gemakkelijk te bereiken. 

Toegang kan ook vrij eenvoudig worden verkregen. Het is van cruciaal belang dat hun voogden 

worden opgeleid om hen te kunnen helpen bij het veilig toegang krijgen tot media en het filteren van 

hun informatie, zodat andere psychologische of emotionele triggers niet optreden. 
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R2 – Bij sommige handicaps zijn er problemen met de waarneming op alle niveaus – lezen, luisteren 

of zelfs zien. Sommige van de mensen met wie we werken, hebben vaak een extra stoornis naast de 

oorspronkelijke diagnose, zoals schizofrenie, wat het voor hen moeilijk maakt om onderscheid te 

maken tussen realiteit en media-inhoud. Voor anderen is er een algemene moeilijkheid bij het 

gebruik van sommige apps of zelfs apparaten die duidelijke spraak en uitspraak vereisen, omdat ze 

spraakstoornissen hebben. Meestal is er de fysieke handicap die hen ervan weerhoudt om apparaten 

te gebruiken voor mensen met een handicap die de motoriek beïnvloeden. 

R3 – Mijn persoonlijke ervaring leert dat mediageletterdheid vaak wordt belemmerd door het gebrek 

aan begrip bij studenten van het belang van kritisch denken. Dit geldt voor alle volwassen leerlingen, 

of ze nu een handicap hebben of niet. Met name voor mensen met een visuele beperking is de 

toegang tot sommige sites niet beschikbaar, er zijn omstandigheden waarin vele uren met een 

digitaal apparaat de angst vergroten. 

R4 – Toegankelijkheid van media-inhoud is grotendeels een probleem voor studenten met een 

handicap, niet alle sites zijn bijvoorbeeld aangepast voor mensen met een handicap. Het andere 

probleem is het gebrek aan informatie, welke sites betrouwbaar zijn en welke vol staan met 

nepnieuws en sensaties, enz. 

R5 – In mijn praktijk hebben volwassen lerenden geen problemen met het gebruik van media-

educatie. Jongeren tussen 18 en 24 jaar hebben veel ernstigere problemen. Door hun ervaring 

hebben volwassen leerlingen geen problemen met kritisch denken. 

 

Hoe denk je dat de Covid-19-pandemie het volwassenenonderwijs op het gebied van 

mediageletterdheid heeft beïnvloed? Heeft de pandemie de behoefte van volwassenen om 

mediageletterdheid te verwerven verergerd? 

R1 – Het heeft hen niet op een andere specifieke manier dan gebruikelijk beïnvloed. 

R2 – Het heeft hen niet op een andere specifieke manier beïnvloed dan gebruikelijk 

R3 – Ik vind niet veel impact op mensen met een handicap in het bijzonder, omdat de hele periode 

van de pandemie ons allemaal op de een of andere manier heeft veranderd. Ze worden elke dag 

geconfronteerd met dezelfde problemen in de digitale ruimte. 

R4 – Zeker Covid 19 heeft een groot deel van de studenten geïnstrueerd om kritisch te denken, de 

analyse van de ontvangen informatie te verdiepen, alternatieve bronnen daarvoor te zoeken. De 

pandemie leek mensen te doen twijfelen aan wat ze hoorden en het niet als volledig waar te 

accepteren, aangezien er een aantal gevallen waren van tegenstrijdige informatie in het land die het 

publiek in verwarring brachten. 

A5 – Veel leraren en jonge leerlingen hebben dergelijke vaardigheden moeten verwerven. Dit geldt 

niet voor lerende volwassenen. Ze geven de voorkeur aan live en face-to-face training. Dit is meer 

een psychologisch probleem. 
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Wat voor relevante training heeft u de afgelopen 3 jaar gevolgd om u te helpen bij uw werk? Zo ja, 

wat voor soort (bijv. face-to-face, conferentie, seminars, schaduwen, geschreven of 

videomateriaal, enz.)? 

R1 – Het grootste deel van de training die ik heb gekregen, is gegeven door persoonlijke training door 

de coaches waarmee de organisatie werkt en door zelftraining door middel van professionele 

literatuur over het onderwerp. 

R2 – Het grootste deel van de training die ik heb gekregen, is gegeven door persoonlijke training door 

de coaches waarmee de organisatie werkt en door zelftraining door middel van professionele 

literatuur over het onderwerp. 

R3 – We hebben persoonlijke trainingen in de organisatie waar ik vrijwilliger ben 

R4 – Ik woonde presentaties en bijeenkomsten bij van collega's van de universiteit in verband met 

desinformatie, nepnieuws, methoden om het publiek bewust te maken, enz. 

R5 – Sommige videomaterialen over presentatie en artiestencapaciteiten. 

 

Wat voor soort training zou nuttig voor u zijn op het gebied van media-educatie voor lerende 

volwassenen (bijvoorbeeld welke onderwerpen en leveringsmethode)? Wat voor soort materiaal 

kan nuttig zijn om u te helpen bij media-educatie voor lerende volwassenen? 

R1 – Training over verschillende methodieken van mediatraining die video en geluid als medium 

gebruiken. Ook voorbeelden van dergelijke trainingen die moeten worden aangepast voor gebruikers 

in onze moedertaal, zodat ze dagelijks kunnen worden gebruikt door mensen met een handicap. 

Technologie zoals tablets of telefoons (zoals ze meestal worden gebruikt door mensen met een 

handicap) met vooraf geïnstalleerde versies van zoekmachines die veiligheidsmaatregelen of 

aangepaste inhoud bieden. Face-to-face trainingen met getrainde docenten, om te leren van 

concrete voorbeelden met mensen met een handicap. 

R2 – Training over verschillende methodieken van mediatraining die video en geluid als medium 

gebruiken. Ook voorbeelden van dergelijke trainingen die moeten worden aangepast voor gebruikers 

in onze moedertaal, zodat ze dagelijks kunnen worden gebruikt door mensen met een handicap. 

Technologie zoals tablets of telefoons (zoals ze meestal worden gebruikt door mensen met een 

handicap) met vooraf geïnstalleerde versies van zoekmachines die veiligheidsmaatregelen of 

aangepaste inhoud bieden. Face-to-face trainingen met getrainde docenten, om te leren van 

concrete voorbeelden met mensen met een handicap. 

R3 – Het gebruik van ondersteunende technologieën heeft tot doel leerlingen met een handicap 

gelijke toegang te geven tot media-inhoud en leerervaringen. Daarom zijn verschillende 

mediatoepassingen nuttig bij het overwinnen van de barrières van fysieke, mentale, cognitieve, 
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sociale en emotionele handicaps door studenten met een handicap zoveel mogelijk gelijke toegang 

te bieden. Hulptechnologie kan in vele vormen voorkomen: een stuk software, een applicatie, een 

website of een mechanisch hulpmiddel. Het kan helpen bij lezen, schrijven, spreken, luisteren, 

rekenen, probleemoplossing of communicatie, en het kan het zicht of geluid versterken of delen van 

andere media benadrukken. 

R4 – Ik geloof dat een praktische gids voor trainers die met lerende volwassenen werken op grote 

schaal zou worden gebruikt 

R5 – Basisvaardigheden van eindgebruikers over het gebruik van media. 

 

Heb je mogelijkheden om ideeën en goede praktijken te bespreken en te delen met andere experts 

in het veld op lokaal, nationaal en Europees niveau? Zo ja, geef dan aan wanneer, waar, hoe en 

met wie. 

R1 – Nvt 

R2 – Nvt 

R3 – Nvt 

R4 – Nvt 

R5 – Nvt 

 

Heb je nog iets toe te voegen? 

R1 – Nvt 

R2 – Nvt 

R3 – Nvt 

R4 – Nvt 

R5 – Nvt 

 

 

Sollicitatiegesprekken Spanje 

Stel jezelf en je organisatie voor. Hoe lang werk je al met lerende volwassenen (met minder 

kansen)? Wat is uw rol en wat voor soort activiteiten doet u (bijv. onderwijs, training, counseling, 
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maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, openbare dienstverlening, beleidsvorming, enz.)? Uw 

organisatie: naam, werkterrein, land, regio. 

R1 – Ik ben C.R:, ICT-coördinator en docent op de Juan de Lanuza school in Zaragoza. Ik geef nieuwe 

technologieën aan mijn studenten. Daarnaast geef ik af en toe lezingen of trainingen voor leraren op 

mijn school en buiten mijn school over computationeel denken, programmeren, robotica of het 

gebruik van bepaalde technologieën voor een verbetering van het onderwijs 

R2 – Ik ben C. M., hoogleraar journalistiek; Hoofdonderzoeker van de Groep in Communicatie en 

Digitale Informatie (GICID); Directeur van de predepartementale eenheid Journalistiek en 

Audiovisuele Communicatie en Reclame; en directeur van de Buitengewone Cursussen van de 

Universiteit van Zaragoza. Ik werk al meer dan vijfentwintig jaar als universiteitshoogleraar met 

kansarme volwassen studenten (vanwege een handicap of economische middelen) op het gebied van 

onderwijs, bijles en aanpassing van middelen en inhoud. Mijn organisatie is de Universiteit van 

Zaragoza, universitair onderwijs, in de gemeenschap van Aragon, Spanje. 

R3 – Mijn naam is T.L. Ik ben zeven jaar leraar volwasseneneducatie. Ik heb in mijn professionele 

carrière in de stad Sestrica gewerkt in coördinatie met het Centrum voor volwassenen van Almunia. 

Ik heb in de meeste gevallen groepen ouderen gehad, maar ik heb ook werkte met groepen in sociale 

ongelijkheid mensen die naar ons land zijn gekomen om een betere kwaliteit van leven, een 

fatsoenlijke baan of gewoon nationaliteit te zoeken. En het veld waarin ik werk is het onderwijsveld 

dat we behoren tot de Provinciale Raad van Zaragoza en de activiteiten die we ontwikkelen omdat 

het educatieve activiteiten zijn die gericht zijn op en gerelateerd zijn aan ondernemerschap, 

emotionele en persoonlijke ontwikkeling en vooral die mensen helpen om te re-integreren in het 

openbaar en educatieve leven 

R4 – Mijn naam is S.V.. Van de afdeling Design and Production Engineering aan de Universiteit van 

Zaragoza. Sonia is ook een onderzoeker met betrekking tot onderwijs en de psychologische processen 

daarbinnen. Ze werkt als professor in de Master's degree for Vocational Education Training (VET) 

voor docenten aan de Universiteit van Zaragoza, evenals in een VET-instituut 

R5 – Mijn naam is Carla. Ik ben gepromoveerd in het lesgeven en maak sinds mei 2021 deel uit van 

het projectcoördinatieteam van Red Araña (gevestigd in Madrid). Een van mijn belangrijkste functies 

is het coördineren en begeleiden van projecten die worden ontwikkeld in de territoriale kantoren die 

de entiteit heeft door heel Spanje. 

Wat is volgens uw ervaring de meest voorkomende misvatting over volwasseneneducatie 

(vooroordelen, rol in de samenleving, belang dat aan de zaak wordt gehecht, …)? Wat is de 

algemene perceptie van media-educatie voor volwassenen? 

R1 – Mijn perceptie is dat het absoluut noodzakelijk is, en meer nog in deze tijd waarin digitalisering 

een meerderheidsbelang heeft gekregen en de meeste van onze volwassenen zeker niet de nodige 

training hebben gekregen om deze nieuwe realiteiten onder ogen te zien. Daarnaast moeten we 

altijd rekening houden met levenslang leren en de mogelijkheid tot professionele omscholing voor 

veel volwassen mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan. 
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R2 – De perceptie is dat media-educatie niet nodig is, het wordt niet voldoende versterkt door 

overheidsbeleid. Er moet veel meer overwicht worden gegeven, aangezien we ons in een tijdperk 

van informatievervuiling en de-informatie bevinden. 

R3 – Uit mijn ervaring kan ik zeggen dat er op het gebied van volwasseneneducatie veel 

vooroordelen bestaan aangezien de meeste mensen die naar volwassenenscholen gaan dit doen 

met in eerste instantie schaarste aan informatie aangezien er geen informatie is over het 

onderwerp is een niet-taboe maar bijna taboe onderwerp omdat er heel weinig over wordt gezegd 

en mensen er heel weinig informatie over hebben, dus mensen die scholen voor volwassenen 

benaderen, komen met angsten, met vooroordelen die niet waar zijn en die ons onderwijs 

helemaal niet ten goede komen. Wat betreft het buitenlandse personeel dat de scholen benadert, 

velen hebben ook vooroordelen en het is moeilijk voor hen om binnen te komen, het is moeilijk 

voor hen om te benaderen, ze vinden het moeilijk om informatie te vragen dan hun eigen religie of 

de regels van hun cultuur ook voorkomen dat ze toegang krijgen en het feit dat ze verbonden zijn 

met ons in de school die het proces belemmert en het moeilijk en lang maakt. 

R4 – Uit mijn ervaring kan ik zeggen dat niemand er vandaag de dag aan kan twijfelen dat onze 

samenleving onderworpen is, van versnelde en bijna krampachtige vorm, aan permanente en 

diepgaande veranderingen. De technologische en informatieve revolutie bereikt alle sferen en bijna 

elke hoek van ons leven. Werk, vrije tijd, reizen en zelfs bijna denken worden tegenwoordig 

onderworpen aan de kracht van "technologie" die wordt geboren, groeit en transformeert in 

meerdere apparaten die steeds toegankelijker, betaalbaarder en universeler worden. Zijn 

doordringende kracht kent geen grenzen, geen sociale klassen, geen leeftijd, geen cultureel 

niveau... smartphones, tablets, videogames, televisie, internet op zijn vele gezichten is aanwezig, 

bijna alomtegenwoordig en almachtig, voorbij de coördinaten van tijd en plaats. Vanuit de 

onderwijswereld kunnen we niet immuun blijven voor deze technologische aanwezigheid die 

getransformeerd is, eerder dat het onze manier van leven en denken transformeert... "Onderwijs 

voor de nieuwe media. Sleutels tot de ontwikkeling van mediacompetentie in de digitale omgeving" 

juist bedoeld om aanwijzingen en voorstellen te bieden, vanuit het veld van Educommunicatie, 

zodat burgers competent zijn voor de nieuwe media, en vaardigheden, attitudes en waarden 

ontwikkelen die hen in staat stellen om op een actieve, intelligente en kritische manier met hen 

samen te leven. 

R5 – Ik denk dat het grootste probleem is dat volwasseneneducatie te vaak wordt behandeld zoals 

bij kinderen/adolescenten, waarbij wordt vergeten dat volwassenen een zeer brede levenservaring 

hebben (en dat er rekening mee moet worden gehouden om ze tijdens de lessen te "haken") . 

Bovendien mogen we niet vergeten dat ze behoeften hebben die gedekt moeten worden zodat ze 

het zich kunnen veroorloven om de trainingen bij te wonen (bijvoorbeeld de zorg voor de kinderen 

of zelfs andere volwassenen onder hun hoede). 

Wat zijn volgens uw ervaring de meest voorkomende uitdagingen met betrekking tot 

volwasseneneducatie en mediageletterdheid voor lerende volwassenen? Wat zijn de belangrijkste 

problemen bij het werken met lerende volwassenen? 

R1 – Zeker opgegroeid in een tijdperk waarin het niet alleen niet nodig was, maar er waren bijna geen 

technologieën. Er is een grote leemte ontstaan die in de eerste plaats de wens van volwassenen om 
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te trainen in deze vorm van mediawijsheid belemmert en in de tweede plaats ook technisch 

moeilijker maakt. 

R2 – De belangrijkste uitdagingen en uitdagingen zijn het toepassen van het kader van de 

competentiedimensies die door de Europese Unie zijn vastgesteld in DigCom, waar indicatoren en 

velden worden toegepast, niet alleen instrumenteel of technologisch, maar ook ethisch en 

bescherming tegen schadelijke inhoud. De grootste moeilijkheid is hun niveau van 

mediageletterdheid in termen van gebruik en beheer van tools. 

R3 – Oké om deze vraag uit te leggen, ik ga me concentreren op mijn onderwijservaring van deze 

jaren en ik zou willen opmerken dat een van de belangrijkste uitdagingen die ik zie, zou zijn om het 

grootste aantal mensen aan te trekken, hiervoor moeten we een geweldig werk om ons werk en ons 

werk bekend te maken, dat wil zeggen, een erkenning van het werk van opvoeders voor volwassenen, 

want, zoals ik al eerder heb opgemerkt, is er een tekort en gebrek aan informatie over het onderwerp. 

Wat betreft de problemen die ik zie met betrekking tot de geletterdheid van volwassenen in deze 

tijden, zou ik zeggen dat het grootste probleem het digitale tijdperk is of de nieuwe technologieën 

waarin we ondergedompeld zijn, de moeite waard is, omdat het een obstakel is voor de generatie 

van scholen voor volwassenen angsten genereren schaamte frustraties die veel mensen ervan 

weerhouden naar school te gaan en afwijzing tonen aan scholen omdat ze die angst niet onder ogen 

kunnen zien. 

R4 – De opvoeder en de opvoeder van volwassenen leren te zijn door middel van een 

socialisatieproces dat gebaseerd is op twee basispijlers: eerdere ervaring die je als student hebt 

gehad voordat je naar de universiteit ging en het pedagogische model dat door het onderwijzend 

personeel in universitaire klaslokalen. 

R5 – De belangrijkste is een gebrek aan motivatie of interesse. Vaak komen deze mensen naar de 

trainingen omdat een maatschappelijk werker ze afleidt, hen op de een of andere manier "dwingt" 

om de training te volgen als ze bepaalde privileges willen behouden (sociale inclusie-inkomen, 

werkloosheidsuitkering, enz.). Hoewel deze verplichting begrijpelijk is, zijn de negatieve gevolgen die 

het soms met zich meebrengt, nog steeds duidelijk. 

  

Wat is het algemene profiel van lerende volwassenen waarmee u gewoonlijk werkt? Wat zijn de 

belangrijkste obstakels die volwassenen ervan weerhouden hun mediageletterdheid te verbeteren 

(tijd, interesse, economische factoren)? 

R1 – Het profiel van de docenten waarmee ik werk zijn docenten werkzaam in het basis- of voortgezet 

onderwijs. Een leeftijdscategorie tussen 25 en 55 jaar. De grootste moeilijkheid in dit gilde is het 

gebrek aan tijd om diepgaand te leren. De trainingen passen meestal in de weinige vrije tijd die ze 

hebben en de aanleg is in het begin meestal niet de beste, omdat de stress en angst voor het 

dagelijkse werk latent aanwezig is, iets dat het niet vergemakkelijkt om open te staan voor training 

en de noodzaak ervan. Het is voor hen moeilijk om het voordeel op middellange en lange termijn te 

zien, omdat op korte termijn de noodsituaties anders zijn 
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R2 – Het profiel van volwassen studenten (ouder dan 25 of 40, binnen 10% van mijn lessen) en 90% 

ouder dan 20 jaar, zijn meestal mensen die een tweede loopbaan studeren, in het eerste geval en 

dat is hun eerste graad, in het tweede geval. Ouderen zijn doorgaans geïnteresseerd in 

mediageletterdheid, en hebben daar meer tijd voor nodig dan hun leeftijdsgenoten. Maar wat in de 

loop der jaren is aangetoond, is dat degenen die "digitale immigranten" zijn, niet minder 

vaardigheden hoeven te hebben, het concept van Prensky is overwonnen, sommige ouderen zijn in 

integrale zin wijzer in het beheer van apparatuur en in de rest van de vaardigheden die nodig zijn 

voor een optimaal beheer van de TRIC (Relationship Technologies, Information and Communication). 

R3 – Binnen onze school is het profiel van studenten dat we hebben voornamelijk vrouwen en tussen 

55 en 80 jaar is het feit dat we geen mannen op school hebben of alleen mannen een aspect dat we 

nog niet hebben bestudeerd en waar we niet veel van hebben informatie, maar het is een 

merkwaardig feit en daar laat ik het bij, de factoren die van invloed zijn dat deze mensen de 

voorgestelde doelstellingen kunnen bereiken, zijn meestal economische factoren, omdat ze geen 

toegang hebben tot deze apparaten of nieuwe technologieën en die het leerproces beïnvloeden. 

R4 - Mijn studenten zijn binnenkort professionele docenten en haar doel tijdens de opleiding is om 

alle mogelijke kennis te verstrekken zodat ze deze met succes kunnen toepassen in hun educatieve 

toekomst. Het doel is om toekomstige leraren (mijn leerlingen) dichter bij de context te laten komen 

waarin ze hun professionele carrière zullen ontwikkelen, zodat ze weten waar ze alle leermiddelen 

om hen heen kunnen vinden. Enkele van de leerdoelen van het onderwerp zijn planning, ontwerp, 

organisatie, ontwikkeling en evaluatie van leeractiviteiten; innovatieve kennis; selectie van de 

geschikte inhoud die moet worden onderwezen, afhankelijk van de gestelde doelen; leiderschap; 

teamwerk; besluitvorming, enz. 

R5 – Ik werk gewoonlijk niet rechtstreeks met studenten. Ik neem deel aan het proces door het 

ontwerpen van projecten, maar ook in de coördinatie en begeleiding ervan. Daarom kan worden 

gezegd dat het profiel van volwassen studenten voor wie de effecten van mijn werk op de een of 

andere manier reiken, zeer breed is, aangezien het betrekking heeft op: studenten in opleidingscycli, 

volwassenen in een uitsluitingssituatie, plattelandsvrouwen, vrouwelijke slachtoffers van 

gendergeweld, ondernemers , mensen met een of andere verslaving, enz. 

 

Wat zijn de grootste problemen die volwassenen hebben bij het gebruik van de media? Wat zijn 

de belangrijkste vaardigheden die volwassenen moeten ontwikkelen om mediageletterdheid te 

verwerven met behulp van alle vormen van communicatie (bijv. bewustzijn, toegang, veiligheid, 

productie, kritisch denken)? 

R1 – De grootste moeilijkheid is volgens mij niet het vermogen om te communiceren, maar de 

manier waarop te communiceren. Hoe je deze nieuwe technologieën kunt gebruiken om jezelf uit 

te drukken, is meestal het grootste probleem om dit op een effectieve manier te doen. Zelf ben ik 

een expert op dit gebied en moet ik me inspannen om op de hoogte te zijn van nieuwe vormen van 

communicatie die opkomen zoals Discord, Twich of iets dergelijks. 
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R2 – Zoals is aangetoond in verschillende onderzoeken waaraan we hebben deelgenomen over 

digitale competenties, zijn de dimensies waarin ze meer moeite hebben die met betrekking tot 

esthetiek en taal. Daarom zijn de belangrijkste vaardigheden die ze moeten ontwikkelen precies die 

met betrekking tot productie, zonder de veiligheid te vergeten. 

R3 – De belangrijkste problemen waarmee volwassenen met de media te maken hebben, zijn het 

gebrek aan zelfvertrouwen, het gebrek aan bewustzijn bij de kant van het belang dat de media 

kunnen hebben en het lage gevoel van eigenwaarde waarmee mensen worden geconfronteerd die 

gewoonlijk naar volwassenen gaan scholen omdat we zulke profielen hebben, die we in andere 

jaren hebben geanalyseerd, hebben we ons gerealiseerd dat ze met een laag zelfbeeld kwamen en 

met weinig interesse in de voorgestelde activiteiten. 

R4 – De belangrijkste problemen waarmee volwassenen met de media te maken hebben, zijn het 

gebrek aan zelfvertrouwen, het gebrek aan bewustzijn bij de kant van het belang dat de media 

kunnen hebben en het lage zelfbeeld waarmee mensen worden geconfronteerd die gewoonlijk 

naar volwassenen gaan scholen omdat we zulke profielen hebben, die we in andere jaren hebben 

geanalyseerd, hebben we ons gerealiseerd dat ze met een laag zelfbeeld kwamen en met weinig 

interesse in de voorgestelde activiteiten. 

R5 – Ik denk dat het essentieel (en misschien ook complexer) is om ze de werking van de media te 

laten begrijpen vanuit een onderling verbonden perspectief. Het is heel moeilijk om het idee over 

te brengen dat geen enkele media vandaag de dag ontsnapt aan de invloed van de grote 

mediagroepen achter praktisch alle media; en het is ook moeilijk om ze te laten begrijpen dat het 

niet uitmaakt hoe vaak we iemand iets zien zeggen of doen, ze dat niet noodzakelijkerwijs doen of 

zeggen op het moment of met de bedoeling dat we geloven. Zelfs met internet is het moeilijker, 

omdat we bijvoorbeeld in sociale netwerken niet eens meer het filtro hebben dat door de media als 

officieel wordt beschouwd (zoals de pers of radio). In ieder geval hangt deze moeilijkheid 

waarschijnlijk samen met de moeilijkheid om kritisch te leren denken (zowel op dit gebied als op 

enig ander gebied). 

Hoe denk je dat de Covid-19-pandemie het volwassenenonderwijs op het gebied van 

mediageletterdheid heeft beïnvloed? Heeft de pandemie de behoefte van volwassenen om 

mediageletterdheid te verwerven verergerd? 

R1 – De pandemie heeft enerzijds de noodzaak om deze nieuwe technologieën te gebruiken verder 

versneld en anderzijds de digitale kloof vergroot, aangezien de versnelling in de opname van deze 

technologieën sneller is geweest dan de tijd die nodig is om voorbereid en getraind te worden om 

gebruik ze. Aan de andere kant is duidelijk geworden hoe noodzakelijk ze kunnen zijn en is het ook 

weerzinwekkend of prikkelend geweest voor die volwassenen die de stap niet wilden zetten om te 

gaan trainen en dat uiteindelijk toch hebben gedaan. 

R2 – De opsluiting hield inderdaad in dat je over vaardigheden moest beschikken om met de rest 

van de mensen om te kunnen gaan, als een venster op de wereld. Veel volwassenen moesten tegen 

de klok leren omgaan met tools en middelen om contact te kunnen maken met hun families en 

forborales en vrijetijdsbestedingen. 



Essential needs of educators to support adult learners with fewer opportunities  

99 
 

R3 – Natuurlijk, als de hele kwestie van de pandemie alle mensen heeft geschaad om meer 

wantrouwen, meer onzekerheid, een lager zelfbeeld te krijgen en dat nu voor ons, leraren, een 

meer moeizame taak is om te proberen deze situatie te overwinnen, die al wordt ontwikkeld door 

middel van een emotioneel educatieplan waaraan in het centrum wordt gewerkt om te proberen 

een oplossing te bieden en mensen te helpen aspecten van je leven te veranderen en situaties op 

een andere manier aan te kunnen en een ander gezichtspunt te hebben. 

R4 – Natuurlijk kan het onderwijs ook voor grote uitdagingen komen te staan, waardoor de enorme 

pre-COVID-19-financieringstekorten voor onderwijs nog groter worden. Ik stel voor om de klassieke 

benadering van het didactisch gebruik van media te overwinnen en media-educatie op een 

transversale en multidisciplinaire manier te integreren in de onderwijsleerprocessen, als een 

transversale as van het leerplan, vanuit een "prosumer"-volwassenschoolbenadering waar 

volwassen mensen creatieve protagonisten van media als een strategie van toe-eigening en leren. 

R5 – Ik geloof dat de pandemie aan de ene kant de moeilijkheden heeft verergerd van volwassenen 

met weinig of geen kennis van ICT, maar in plaats daarvan heeft het ertoe gediend dat mensen met 

een minimale basis op dit gebied meer opties hebben om toegang te krijgen tot dit type 

geletterdheid, aangezien het het aanbod en de aangeboden faciliteiten om er toegang toe te 

krijgen, heeft vergroot. 

 

Wat voor relevante training heeft u de afgelopen 3 jaar gevolgd om u te helpen bij uw werk? Zo ja, 

wat voor soort (bijv. face-to-face, conferentie, seminars, schaduwen, geschreven of 

videomateriaal, enz.)? 

R1 – Twee voornamelijk: een voorbereidende en bekwame masteropleiding tot doctoraat, waardoor 

ik de manier waarop academisch onderzoek plaatsvindt en uiteindelijk communiceert, heb leren 

kennen en verdiepen. Aan de andere kant een postgraduaat in Technopolitics and Legal Rights, iets 

dat in deze tijd zo fundamenteel is dat we leven van de digitalisering van de samenleving. 

R2 – Meer dan het ontvangen van training, hebben we het aangeboden van mijn onderzoeksgroep, 

GICID, en SMEMIU, van de UNED. Toen de pandemie begon, wilden we een bronnenbank 

ontwikkelen voor die collega's van andere graden die geen ervaring hadden met e-learning en op een 

gemakkelijke manier konden leren hoe ze tools en methodologieën konden gebruiken die van 

toepassing zijn op hun lessen. We hebben het op onze website geplaatst en aangeboden via 

netwerken: https://gicid.unizar.es/destacadas/banco-de-recursos-de-docencia-digital/ 

R3 – De waarheid is dat we de afgelopen jaren niets hebben ontvangen. Het is een onderwerp dat ik 

vanaf hier een beetje aan de kaak wil stellen, aangezien er geen belangstelling is voor het werk van 

scholen voor volwassenen, aangezien we geen cursussen, workshops of seminars krijgen. Dan zou ik 

graag willen dat de situatie verandert en dat we ook de mogelijkheid krijgen om te trainen en meer 

te leren om continu onderwijsvooruitgang te boeken om het beste aan onze studenten te geven. 
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R4 – In het UNIZAR (Onderzoeksteam) heeft een benadering van oudere mensen voorgesteld om 

opkomende technologieën te zien als nuttige hulpmiddelen in je leven, onderscheid te maken tussen 

mogelijkheden en beperkingen en angsten en schade af te wijzen. 

R5 – Ik zou de bewoording van deze vraag een beetje veranderen: "Heeft u in de afgelopen 3 jaar een 

relevante training gehad om u te helpen bij uw werk?" Daarna zou ik doorgaan met de volgende zin: 

"In het geval dat u..." Hij zou toevoegen: "Zo niet, wat voor opleiding zou u dan willen volgen?" 

Wat voor soort training zou nuttig voor u zijn op het gebied van media-educatie voor lerende 

volwassenen (bijvoorbeeld welke onderwerpen en leveringsmethode)? Wat voor soort materiaal 

kan nuttig zijn om u te helpen bij media-educatie voor lerende volwassenen? 

R1 – Vooral technieken om mensen te kunnen bereiken die misschien nog nooit eerder contact 

hebben gehad met dit soort trainingen. 

R2 – U kunt het materiaal gebruiken dat we hebben voorbereid uit het ECO Digital Learning-project, 

gebaseerd op Open Educational Resources (OER) met gratis toegang tot een lijst met MOOC's (Open 

Online Massive Courses) in 6 verschillende talen, met als doel uitbreiding toegang tot onderwijs en 

verbetering van de kwaliteit en winstgevendheid van onderwijzen en leren. Het doel van sommigen 

van hen is de toepassing op media-educatie. Beschikbaar op: https://eco-learning.eu/?lang=es 

R3 – Ik vind het interessant om te werken aan kwesties in het licht van sociale communicatie die 

mensen leren te relateren, leren hun gevoelens te uiten, kunnen leren om over te brengen wat ze 

willen overbrengen in elke situatie waarin ze zich bevinden, en dan ook vaardigheden verwerven 

voor werk, sociale vaardigheden, omgaan met anderen, hoe je een sollicitatiegesprek aangaat Ik denk 

dat het interessant zou zijn als er thema's informatie over zouden zijn om onze studenten deze tools 

te kunnen geven. 

R4 – Veel volwassen leerlingen hebben jarenlang geen formeel onderwijs gevolgd en hebben 

mogelijk negatieve ervaringen met school gehad. Deze volwassen leerlingen gaan mogelijk opnieuw 

naar school met angst en een laag zelfbeeld. Omgekeerd brengen volwassen leerlingen ook 

jarenlange eerdere kennis en ervaring mee naar de klas, evenals een gevestigd systeem van waarden 

en overtuigingen die hun denken bepalen. Ze verwachten dat ze als volwassenen worden behandeld. 

Volwassenen hebben vaak een probleemgerichte benadering van leren en zijn geïnteresseerd in 

inhoud die direct van toepassing is op hun leven. Ze willen direct zien hoe de cursusinhoud aansluit 

bij hun huidige problemen of situaties. 

R5 – Misschien cursussen/workshops waarin ze worden bestudeerd, of praktische voorbeelden 

geven van hoe bepaalde projecten in andere regio's/landen zijn uitgevoerd, interviews en/of 

rondetafelgesprekken waarin die projectmanagers, experts in het volwassenenonderwijs, enz. zijn 

opgenomen . 
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Heb je mogelijkheden om ideeën en goede praktijken te bespreken en te delen met andere experts 

in het veld op lokaal, nationaal en Europees niveau? Zo ja, geef dan aan wanneer, waar, hoe en 

met wie. 

R1 – Ja, met mijn collega-leraren of met leraren buiten mijn school. Ik heb een relatie met lokale en 

nationale overheden, niet zozeer Europees. 

R2 – Ja, met veel opvoeders, bijvoorbeeld met Sara Osuna -hoogleraar onderwijs aan de UNED- deel 

ik veel onderzoeken en projecten; met collega's van het Alfamed-netwerk (Ignacio Aguaded, Agustín 

García Matilla, Joan Ferrés, Javier Marzal, Allfonso Gutiérrez), delen we internationale 

wetenschappelijke fora; en met collega's uit andere landen, zoals Divina Frau Meigs, van de 

Université de la Sorbonne; Sara Pereira en Manuell Pinto, van de Universidade do Braga; Elisa 

Hergueta, van de Universiteit van Krems in Wenen; Miguel Ezequiel Badillo, van UNAD in Colombia; 

Jorge Cortés Montalvo, van de Universiteit van Chihuahua, in Mexico; onder andere op internationale 

congressen, waaronder het congres dat ik regisseerde, voor verschillende edities: CICID: 

https://cicid.es/ 

R3 – Ik heb en heb niet de kans gehad om deze ideeën met iemand op lokaal niveau te delen, noch 

op nationaal niveau, noch op Europees niveau en ik zou dat graag willen omdat ik het interessant 

vind om deze ideeën te delen om de doelstellingen die ik tijdens de vragen heb gesteld. 

R4 – Ik werk op verschillende fora met de mogelijkheid om kennis en ervaringen over het onderwerp 

te delen. 

R5 – Ja, met de verschillende werknemers van Red Araña, evenals met de internationale experts 

waarmee we samenwerken in Europese projecten en met de leden van de meerdere entiteiten 

waarmee we samenwerken in Spanje. 

Heb je nog iets toe te voegen? 

R1 – Het is noodzakelijk om politici bewust te maken van het belang om in het academische systeem 

de opname van onderwerpen gerelateerd aan media-educatie te bevorderen, ook door 

overheidssteun voor de ontwikkeling van OER, zoals MOOC's, via OTRI-contracten of 

onderzoeksprojecten met teams van verschillende universiteiten, experts in het veld, zoals GICID. 

R2 – 

R3 – Ik wilde je bedanken voor de mogelijkheid om dit interview te houden en om mijn zandkorrel 

bij te dragen aan de wereld van het volwassenenonderwijs, hopelijk kan er iets worden gedaan en 

kunnen dingen worden veranderd en ik hoop dat elke verandering van koers die wordt gemaakt, 

wordt denken aan het welzijn van onze leerlingen. 

R4 – bedankt voor de kans om dit interview te houden en bij te dragen aan de wereld van 

volwasseneneducatie, hopelijk kan er iets worden gedaan en kunnen dingen worden veranderd en 

ik hoop dat elke verandering van koers die wordt gemaakt, is nadenken over het welzijn van onze 

studenten. 
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R5 – Ik vond deze vragenlijst buitengewoon interessant. De vragen waaruit het bestaat, zijn 

diepgaand en zetten aan tot reflectie en verkenning van meerdere kwesties die verband houden met 

ons werk. Ik weet zeker dat ik zal blijven nadenken over een aantal van de voorgestelde kwesties. 

 

 

Sollicitatiegesprekken Italië 

Stel jezelf en je organisatie voor. Hoe lang werk je al met lerende volwassenen (met minder 

kansen)? Wat is uw rol en wat voor soort activiteiten doet u (bijv. onderwijs, training, counseling, 

maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, openbare dienstverlening, beleidsvorming, enz.)? Uw 

organisatie: naam, werkterrein, land, regio. 

R1 – De vereniging waarvoor ik vrijwilliger ben, heet Auser Trani, die tot doel heeft actief ouder 

worden van ouderen te bevorderen. Ik ben betrokken bij de opleiding door middel van didactische 

lessen. 

R2 – Mijn naam is V. T. en ik ben de voorzitter van de vereniging voor sociale promotie genaamd 

Auser Insieme Trani. De vereniging zet zich in om het actief ouder worden van ouderen te bevorderen 

door middel van verschillende trainings- en amusementsactiviteiten. 

R3 – Ik ben nu vier jaar een powerchair-voetbalcoach. Ik werk voor Oltre Sport, het eerste team in 

Puglia dat elektrisch rolstoelvoetbal beoefent voor kinderen met een handicap. 

R4 – Ik ben een opvoeder en ik werk bij de Associazione Promozione Sociale e Solidarietà. Het doel 

van de vereniging is het bevorderen van sociale solidariteit tussen mensen in kwetsbare situaties als 

gevolg van relationele, motorische en mentale beperkingen en moeilijkheden. 

Ik heb alfabetiseringscursussen gegeven over onderwerpen van algemeen belang: 

besturingssysteem, tekstverwerking, internet (e-mail, HTML-taal, programmeertools, services), voor 

volwassenen ouder dan 35. 

R5 – Ik ben een leraar informatica op de IDA-cursus, een avondhotelcursus in Puglia, en ik werk al 5 

jaar met volwassenen. Mijn studenten zijn volwassenen, inclusief buitenlanders, die de eerste 

onderwijscyclus hebben voltooid. Ik werk voornamelijk met volwassenen die om werk-, familie- of 

persoonlijke redenen hun studie hebben stopgezet en van plan zijn deze te hervatten om een 

diploma te behalen zonder hun beroep op te offeren. 

Wat is volgens uw ervaring de meest voorkomende misvatting over volwasseneneducatie 

(vooroordelen, rol in de samenleving, belang dat aan de zaak wordt gehecht, …)? Wat is de 

algemene perceptie van media-educatie voor volwassenen? 

R1 – Er wordt ten onrechte aangenomen dat volwassenen te oud zijn om nieuwe concepten te leren 

en te vatten, alsof het onderwijs zich alleen beperkt tot de adolescentie/jeugdfase. Met name in 
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media-educatie wordt aangenomen dat volwassenen niet in staat zijn om te leren omdat nieuwe 

technologieën als te complex worden beschouwd voor hun normen. 

R2 – Vaak wordt gedacht dat volwassenen en in het bijzonder ouderen bepaalde dingen die vooral 

met digitalisering te maken hebben, niet kunnen. 

R3 – De algemene perceptie is dat dingen niet kunnen worden veranderd en dat grenzen niet kunnen 

worden overschreden. Dit alles vind ik absoluut verkeerd. 

R4 – Gedurende vele jaren zijn volwassenen verwaarloosd ten gunste van kinderen. Lesgeven aan 

volwassenen is heel anders dan lesgeven aan kinderen. De motivaties, verwachtingen, ervaringen en 

strategieën van de volwassen leerling zijn niet die van het kind. Als het over volwassenheid gaat, 

gebruiken de meeste mensen de term 'training', gedreven door de overtuiging dat in de omgang met 

volwassenen het gebruik van het werkwoord 'opvoeden' op zichzelf tegenstrijdig is. De eerste taak 

van een trainer is daarom om leerlingen te helpen zich bewust te worden van hun behoefte om te 

weten, want je bent nooit te oud om te leren. Het is nodig om de behoefte aan weten en opvoeden 

te stimuleren. 

R5 – De gebruikers van cursussen voor volwasseneneducatie zijn steeds vaker de dragers van 

complexe en gediversifieerde eisen als gevolg van ongelijke leef- en werkomstandigheden, 

onregelmatige schoolloopbanen, een grote verscheidenheid aan leeftijden en de steeds belangrijker 

wordende aanwezigheid van buitenlanders. De herintredende volwassene is betrokken, handelt en 

reageert als hij sterk gemotiveerd is in een relatie van wederzijds respect; hij wil een kwalificatie 

behalen waarmee hij kan gaan werken of een nieuw beroep kan uitoefenen; hij spreekt een sterk 

verlangen uit naar sociale promotie, socialisatie en communicatie; hij brengt een schat aan algemene 

en professionele culturele kennis met zich mee om te consolideren en te ontwikkelen. De meest 

voorkomende fout is te denken dat volwassenen niet geïnteresseerd zijn in training; in werkelijkheid 

is het noodzakelijk om de juiste sleutel te vinden om hen te motiveren en hen het verlangen en plezier 

te geven om te leren. 

 

 

Wat zijn volgens uw ervaring de meest voorkomende uitdagingen met betrekking tot 

volwasseneneducatie en mediageletterdheid voor lerende volwassenen? Wat zijn de belangrijkste 

problemen bij het werken met lerende volwassenen? 

R1 – De grootste uitdaging is om volwassenen erbij te betrekken. Belangrijkste problemen: Vaak 

ontbreekt de basiskennis om bepaalde onderwerpen te behandelen, dus het zou goed zijn om eerst 

het kennisniveau te begrijpen en dan activiteiten voor te stellen. 

R2 – Balans vinden tussen jong en oud, bijv. beschikbare uren komen niet altijd overeen en vooral in 

het begin is het een strijd om de juiste mindset te creëren. 
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R3 – De belangrijkste problemen bij het werken met lerende volwassenen zijn: een 

gemeenschappelijke taal hebben, triviale dingen als vanzelfsprekend beschouwen, begrijpen hoe ver 

je op een bepaald moment kunt gaan, enz. 

R4 – Op een bepaald moment in ons leven, misschien meer dan eens, staan we allemaal voor de 

uitdaging om een baan te vinden. Voor veel, vooral laagopgeleide volwassenen, wordt deze 

zoektocht nog lastiger. Volwassenen in deze situatie begrijpen niet altijd het belang van training. 

Vooral langdurig werklozen zijn vaak ontmoedigd en inactief, en het is moeilijk om hen te bereiken 

om hen duidelijk te maken dat ze hun vaardigheden en hun persoonlijke en professionele profiel 

moeten bijwerken om weer aan het werk te kunnen en economisch onafhankelijk te zijn. 

R5 – Opvoeden is een actief proces dat plaatsvindt tussen twee mensen waarbij de een de ander 

nodig heeft. De relatie tussen volwassenen en opvoedingsvraagstukken impliceert meteen een 

element van problematische aard, omdat het botst met een nog steeds gangbare opvatting: dat 

onderwijs uitsluitend verwijst naar kindertijd en jeugd, dat wil zeggen naar de leeftijden van groei, 

terwijl volwassenheid het moment is waarop groei wordt al compleet. Om ervoor te zorgen dat 

volwassenen zichzelf kunnen opvoeden, d.w.z. hun houding ten opzichte van wat ze ervaren, kunnen 

veranderen, zodat ze met meer rust en bewustzijn kunnen leven, is het nodig om te laten zien dat ze 

in staat zijn om te leren en vooral in op welke manier en onder welke voorwaarden ze willen leren. 

Wat mediageletterdheid betreft, heb ik vaak te maken met volwassenen die een smartphone kunnen 

gebruiken en die het niet nodig vinden om de inhoud die ze op internet tegenkomen te kunnen 

begrijpen en kritisch te evalueren. 

 

Wat is het algemene profiel van lerende volwassenen waarmee u gewoonlijk werkt? Wat zijn de 

belangrijkste obstakels die volwassenen ervan weerhouden hun mediageletterdheid te verbeteren 

(tijd, interesse, economische factoren)? 

R1 – Hoofdprofiel: gepensioneerden. De belangrijkste factoren die verbetering in de weg staan, zijn 

tijdgebrek en andere interesses 

R2 – Meer dan 60. Het belangrijkste obstakel is het idee om niet te slagen. Ze doen mee omdat ze 

willen slagen, maar bij de eerste moeilijkheid raken ze ontmoedigd. 

R3 – Ik werk voornamelijk met volwassenen met ernstige motorische beperkingen. De belangrijkste 

obstakels zijn het gebrek aan autonomie en onafhankelijkheid van de gebruikers. 

R4 – Over het algemeen heb ik te maken met werkloze volwassenen die ongekwalificeerd of slecht 

gekwalificeerd zijn. Hoewel ze werkloos zijn, zeggen ze geen tijd te hebben voor een opleiding. Ze 

begrijpen het belang van mediageletterdheid en de kansen op werk die het biedt niet. 

R5 – Ik werk voornamelijk met buitenlandse volwassenen die hun eerste onderwijscyclus hebben 

voltooid en die van plan zijn hun tweede onderwijscyclus te voltooien. Veel van de volwassenen met 

wie ik werk, hebben specifieke doelen die ze willen bereiken. Ze nemen het liefst deel aan 

leeractiviteiten die hen kunnen helpen hun doelen te bereiken, vooral in de werkomgeving. Ze 
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hebben specifieke verwachtingen van leeractiviteiten en zullen waarschijnlijk uit zichzelf stoppen 

met leren als aan deze verwachtingen niet wordt voldaan. 

Wat zijn de grootste problemen die volwassenen hebben bij het gebruik van de media? Wat zijn 

de belangrijkste vaardigheden die volwassenen moeten ontwikkelen om mediageletterdheid te 

verwerven met behulp van alle vormen van communicatie (bijv. bewustzijn, toegang, veiligheid, 

productie, kritisch denken)? 

R1 – Belangrijkste moeilijkheden: technisch. Belangrijkste vaardigheid: bewustzijn 

R2 – Ze hebben niet de juiste mentaliteit en denken dat ze uit het geheugen kunnen voortkomen. 

R3 – De belangrijkste vaardigheden die volwassenen moeten ontwikkelen, zijn vaardigheden die hen 

in staat stellen hun dagelijkse activiteiten te verbeteren. De belangrijkste problemen bij het gebruik 

van de media worden vertegenwoordigd door een gebrek aan praktische bruikbaarheid en mentale 

flexibiliteit. 

R4 – Belangrijkste problemen: Dankzij advertenties op internet is het mogelijk om volledig gratis 

toegang te krijgen tot een enorme hoeveelheid bronnen. Volwassenen zijn zich er echter niet van 

bewust dat advertenties ook een potentieel gevaar kunnen vormen, vooral als de site waarop ze 

worden weergegeven niet bekend of niet erg betrouwbaar is. Heel vaak, wanneer volwassenen op 

een van deze advertenties klikken, installeren ze om de een of andere reden bepaalde programma's, 

die vaak virussen blijken te zijn. Dit is de reden waarom ik, op basis van mijn ervaring, geloof dat 

media-educatie van fundamenteel belang is voor volwassenen, omdat het verantwoord gebruik van 

de media, kennis, het vermogen om de taal, inhoud en verzonden berichten te analyseren en kritisch 

te interpreteren bevordert. 

R5 – In mijn ervaring is de kans groter dat volwassenen nepnieuws verspreiden op sociale media. Ze 

hebben niet het vermogen om het ware van het valse te onderscheiden, de teksten die ze lezen 

volledig te begrijpen en de bronnen te controleren en/of verschillende versies van hetzelfde nieuws 

te vergelijken. Dit vereist de bevordering van vaardigheden voor het lezen en schrijven van media. 

Volwassenen moeten worden ondersteund zodat ze kritisch en verantwoord over de media kunnen 

denken (mediabewustzijn). Bovendien kan media-educatie processen ondersteunen die verband 

houden met afstandsonderwijs en zo de mogelijkheid van opleiding uitbreiden naar meer 

volwassenen, in overeenstemming met hun werkverplichtingen. 

 

Hoe denk je dat de Covid-19-pandemie het volwassenenonderwijs op het gebied van 

mediageletterdheid heeft beïnvloed? Heeft de pandemie de behoefte van volwassenen om 

mediageletterdheid te verwerven verergerd? 

R1 – De pandemie heeft steeds meer volwassenen in de wereld van mediageletterdheid gebracht: ze 

zijn bijvoorbeeld 'gedwongen' om nieuwe technologieën te gebruiken om in contact te komen met 

hun familieleden. 
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R2 – De pandemie heeft het digitaliseringsproces in het algemeen versneld en ook volwassenen 

willen deel uitmaken van deze verandering. De pandemie heeft zeker de behoefte verergerd, maar 

het is een drang naar verandering die bij ieder van ons begint. 

R3 – De pandemie heeft het voor veel mensen noodzakelijk gemaakt om te doen wat voorheen niet 

nodig was en ze hebben moeten leren, en snel. 

R4 – Technologische en digitale vooruitgang heeft grote veranderingen in ons leven teweeggebracht. 

Nieuwe media en communicatieplatforms hebben sociale en communicatieve relaties veranderd. 

Door technologische en digitale vooruitgang hebben de Europese burgers belangrijke nieuwe 

mogelijkheden gekregen om te communiceren en verschillende soorten inhoud te vinden, te creëren 

en te verspreiden; de blootstelling van burgers aan grote hoeveelheden verkeerde informatie, vooral 

in tijden van grote wereldwijde crises, zoals de Covid-19-pandemie, benadrukt het belang van een 

systematische aanpak voor de ontwikkeling van mediageletterdheid, het belang van samenwerking 

tussen onlineplatforms, experts en competente autoriteiten, het belang om jezelf te onderwijzen en 

bewust te zijn van de keuzes die je maakt op het web. 

R5 – Lage vaardigheden vormen niet alleen een obstakel voor werkgelegenheid, maar ook een 

beperking voor volledige deelname aan de samenleving, en deze beperking werd nog duidelijker 

tijdens de covid-19-pandemie, die een snelle verbetering van vaardigheden (bijv. digitaal) voor een 

reeks vereiste van zowel professionele als alledaagse taken. De pandemie toonde aan dat de meeste 

volwassenen niet over de digitale en mediavaardigheden beschikten om de moeilijkheden van het 

moment het hoofd te bieden. 

Wat voor relevante training heeft u de afgelopen 3 jaar gevolgd om u te helpen bij uw werk? Zo ja, 

wat voor soort (bijv. face-to-face, conferentie, seminars, schaduwen, geschreven of 

videomateriaal, enz.)? 

R1 – Boeken, podcasts, persoonlijke studie 

R2 – Ik ben constant aan het trainen in het digitale veld terwijl ik in deze sector werk. 

R3 - Master's degree, computercertificeringen, bijscholing in cill-methodologie. 

R4 – Boeken, podcasts, seminars 

R5 – De afgelopen jaren heb ik computercursussen gevolgd, maar niets over media-educatie. 

 

Wat voor soort training zou nuttig voor u zijn op het gebied van media-educatie voor lerende 

volwassenen (bijvoorbeeld welke onderwerpen en leveringsmethode)? Wat voor soort materiaal 

kan nuttig zijn om u te helpen bij media-educatie voor lerende volwassenen? 

R1 – Type training: Ik denk dat thematische bijeenkomsten (van psychologie tot didactiek) nuttig 

zouden zijn. Soort materiaal: handouts, maar ook conferenties 
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R2 – Ik zou zeggen dat je de hele tijd moet trainen, maar normaal gesproken ben ik degene die andere 

mensen op dit gebied traint. 

R3 – Permanente opleidingen zouden nuttig zijn. 

R4 – Ik heb enige kennis van mediageletterdheid, maar ik beschouw mezelf niet als een expert. Ik zou 

op een eenvoudige manier over specifieke onderwerpen moeten trainen om deze kennis aan mijn 

studenten te kunnen doorgeven. Ik zou graag meer willen weten over online beschikbare tools die 

mijn werk kunnen ondersteunen. Meestal vind ik online content voornamelijk voor kinderen. 

R5 – Ik zou graag een eenvoudige en effectieve manier vinden om volwassenen de vaardigheden bij 

te brengen die nodig zijn om nieuws op internet kritisch te lezen en te interpreteren, en hoe 

belangrijk het is om hun sociale-mediaprofielen te beschermen. 

Heb je mogelijkheden om ideeën en goede praktijken te bespreken en te delen met andere experts 

in het veld op lokaal, nationaal en Europees niveau? Zo ja, geef dan aan wanneer, waar, hoe en 

met wie. 

R1 – Nee 

R2 – Het kan worden georganiseerd. 

R3 – Tijdens de pandemie heb ik een systeem van video-analyse van de wedstrijden bestudeerd om 

de training van de jongens te kunnen blijven beheren, gericht op de studie van tactieken. Om dit te 

ontwikkelen heb ik verschillende webinars bijgewoond van de belangrijkste coaches en trainers die 

er zijn. Soms zelfs in een vreemde taal. 

R4 – Ik was toevallig lokaal, maar we ondervonden dezelfde problemen 

R5 – Ik vergelijk mezelf vaak met andere leraren, maar we zitten in dezelfde situatie en met dezelfde 

moeilijkheden. We hebben geen goede praktijken geïdentificeerd die moeten worden gevolgd. 

Heb je nog iets toe te voegen? 

R1 – Nee 

R2 – Nee 

R3 – Ik geloof dat er geen grenzen zijn en dat vormen een geleidelijk en eindeloos proces is. 

R4 – Nee 

R5 – Ik ben het eens met degenen die de noodzaak benadrukken om een training op te zetten die 

relevant is voor het dagelijks leven van studenten. Een training met concrete en zinvolle inhoud die 

in het dagelijks leven kan worden gebruikt. 
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Sollicitatiegesprekken Nederland 

Stel jezelf en je organisatie voor. Hoe lang werk je al met lerende volwassenen (met minder 

kansen)? Wat is uw rol en wat voor soort activiteiten doet u (bijv. onderwijs, training, counseling, 

maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, openbare dienstverlening, beleidsvorming, enz.)? Uw 

organisatie: naam, werkterrein, land, regio. 

R1 – I'm L., de oprichter van Let's Reach Success - een bedrijf geregistreerd in Amsterdam maar dat 

wereldwijd opereert en voornamelijk mensen uit de VS en andere Engelssprekende landen bedient. 

Ik zit nu ongeveer 7 jaar in de online onderwijsruimte en gaf voor het eerst les via gratis inhoud in de 

vorm van blogposts en eBooks. In de afgelopen jaren ben ik de online cursusindustrie betreden en 

maak nu zelfstudieprogramma's die aspirant-ondernemers de verschillende aspecten van online 

zaken leren. 

R2 – Mijn naam is M.D. en ik ben een vrouwelijke leiderschapscoach bij Azkua. Ik heb de afgelopen 

20 jaar met lerende volwassenen gewerkt als coach en trainer in Londen, Melbourne en nu Den Haag. 

Azkua is een coaching- en trainingsbureau gevestigd in Den Haag. 

R3 – Ik ben een docent, gevestigd in Den Haag, Nederland. Gedurende mijn hele loopbaan binnen en 

buiten de universiteit ben ik betrokken geweest bij verschillende educatieve programma's en 

activiteiten gericht op volwassenen. Op de universiteit proberen we een inclusieve en diverse 

studentenpopulatie te stimuleren, door het voor groepen volwassen lerenden, die een klein kind 

hebben, of een drukke agenda mogelijk te maken om lessen te volgen en hun studie naar keuze op 

tijd af te ronden. 

R4 – Ik ben een trainer in de horeca. Ik werk met bedrijven die hun personeel binnen de industrie 

willen opleiden over specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de guest journey. Ik werk in de regio 

van Nederland. 

R5 – Ik ben een consultant, trainer en life coach, werk voor een stichting die zich richt op het 

ondersteunen van immigranten, mensen die de lokale taal niet spreken - Nederlands, en voor 

mensen met een handicap (voornamelijk jongvolwassenen). Ik ben gevestigd in Nederland, maar 

werk voornamelijk met gezinnen in Amsterdam. 

Wat is volgens uw ervaring de meest voorkomende misvatting over volwasseneneducatie 

(vooroordelen, rol in de samenleving, belang dat aan de zaak wordt gehecht, …)? Wat is de 

algemene perceptie van media-educatie voor volwassenen? 

R1 – Een veel voorkomende misvatting over volwasseneneducatie is dat mensen na een bepaalde 

leeftijd moeilijker nieuwe concepten begrijpen, of een bedrijf of een ander project starten. Dit wordt 

vaak als excuus gebruikt om nieuwe onderwerpen of interesses niet eens te proberen. Ze krijgen van 

anderen te horen dat ze niet zullen slagen en raken daardoor ontmoedigd, en vergelijken zichzelf 

vaak met andere leerlingen die op jongere leeftijd zijn begonnen. 
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R2 – Ik ben niet zeker om eerlijk te zijn. Omdat ik zelf een fervent leerling ben, zou ik misschien 

gewoon andere enthousiaste leerlingen als klanten aantrekken, maar in mijn ervaring leren de 

vrouwen waarmee we werken voortdurend iets bij. Ze willen zich zowel persoonlijk als professioneel 

ontwikkelen. Misschien zelfs in die mate dat ze constant de behoefte voelen om nog een master, een 

ander diploma, een andere certificering te doen. 

R3 – Enkele veelvoorkomende misvattingen die ik hoor van volwassen studenten is dat ze niet genoeg 

tijd hebben om naar de universiteit te gaan, of dat ze bang zijn dat ze niet op tijd de vereiste 

studiepunten halen om af te studeren en succesvol te zijn. Sommigen zijn ook bang dat ze niet passen 

in de groep met jongere leerlingen. 

R4 – Ik denk dat veel misvattingen rond horecamedewerkers zijn dat ze niet goed geschoold zijn. 

Hoewel ze misschien geen doctoraathouders zijn, zijn hun capaciteiten en kwaliteiten in veel gevallen 

verschillend. Ze kunnen multitasken, hebben een snelle reactietijd, ze hebben een etiquette om 

gasten zich welkom en belangrijk te laten voelen, en ze hebben ook een grote emotionele barrière. 

Hoewel zij, als opvoeders voor volwassenen, misschien niet worden gezien als de gemakkelijkste 

groep om mee te werken, zijn de vaardigheden waarin ze worden getraind anders en soms veel 

complexer dan voor andere groepen leerlingen. 

R5 – Ik geloof dat een veel voorkomende misvatting is dat ze niet in staat zijn om te presteren met 

de snelheid van reactie, denken en begrip die nodig zijn om in een samenleving van digitale nomaden 

te leven. Ik geloof dat ze het kunnen, zolang ze maar kennis maken met techniek. 

 

Wat zijn volgens uw ervaring de meest voorkomende uitdagingen met betrekking tot 

volwasseneneducatie en mediageletterdheid voor lerende volwassenen? Wat zijn de belangrijkste 

problemen bij het werken met lerende volwassenen? 

R1 – Een veelvoorkomende uitdaging is de leercurve. Dit is meestal een mentale barrière, maar vaak 

beginnen mensen iets niet te leren alleen omdat de kloof tussen waar ze nu zijn en het uiteindelijke 

resultaat (nadat ze dat specifieke ding hebben geleerd en toegepast) te groot is. Deze uitdaging kan 

worden overwonnen door te begrijpen dat alles een proces is en dat alles wat ze nu hoeven te doen 

de eerste stap is. 

Niet technisch onderlegd zijn kan een andere barrière zijn. Als een online programma het gebruik van 

een nieuw platform of een nieuwe app vereist, kunnen volwassen leerlingen geïntimideerd raken en 

zich niet op hun gemak voelen. 

R2 – Voor onze doelgroep als het gaat om volwasseneneducatie is het meestal tijd en geld. Met 

drukke carrières en levens hebben ze moeite om zoveel uren te maken als ze willen. En soms is geld 

een probleem. Coaching en training is een investering. En veel vrouwen hebben de neiging om in 

anderen te investeren en minder in zichzelf. Wat betreft mediawijsheid weet ik het niet zeker. Veel 

van onze klanten lezen en luisteren naar media uit verschillende landen, aangezien veel van hen 

internationals zijn. 
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R3 – In termen van de organisatie: Tijd en curriculumcapaciteit zijn meestal de obstakels waarmee 

we worden geconfronteerd. Niet alleen is dat we simpelweg niet genoeg tijd hebben om ze alles te 

leren wat we willen, maar ook dat we soms prioriteit moeten geven aan bepaalde onderwerpen die 

ons curriculum vormgeven en beter verkopen. In termen van werken met lerende volwassenen: 

faalangst. Bij het werken met digitale apparaten in een multicultureel klaslokaal met meerdere 

generaties, schamen volwassen leerlingen zich soms om technische vragen te stellen waar hun 

leeftijdsgenoten het antwoord al op weten. Ze zijn soms ook bang om “op de verkeerde knop te 

klikken”, maar het hangt natuurlijk ook af van de leeftijd van de volwassen leerling die in de klas zit. 

R4 – Ik denk dat een van de meest voorkomende uitdagingen in de horeca niet alleen is om 

werkgevers te overtuigen van het belang van het opleiden van volwassen lerenden in de 

noodzakelijke vaardigheden, maar ook om de werknemers te overtuigen van de toegevoegde waarde 

van het volgen van trainingen. Op het gebied van mediawijsheid is het van belang dat zij de informatie 

en data die afkomstig zijn van de systemen waar de hotels en restaurants mee werken kunnen 

ontsluiten, kritisch analyseren en evalueren. 

R5 – Ik geloof dat het een grote uitdaging is om volwassen leerlingen uit hun comfortzone te halen 

en ze te zien experimenteren met nieuwe technologieën. Ze zijn soms bang voor technologieën en 

zijn zelfs bang om ermee te werken. Ze zeggen gewoon "Ik weet niet hoe ik hiermee moet werken" 

en leggen het weg. Volwassenenopvoeders hebben soms niet de pedagogische instrumenten om 

dergelijke situaties aan te pakken. Ik denk ook dat niet alleen volwasseneneducatie de kennis moet 

hebben over hoe ze volwassen lerenden moeten benaderen op het gebied van digitale 

mediageletterdheid. Ik vind dat iedere burger de verantwoordelijkheid heeft. 

 

Wat is het algemene profiel van lerende volwassenen waarmee u gewoonlijk werkt? Wat zijn de 

belangrijkste obstakels die volwassenen ervan weerhouden hun mediageletterdheid te verbeteren 

(tijd, interesse, economische factoren)? 

R1 – De volwassen studenten met wie ik gewoonlijk werk, zijn mensen die hun baan willen opzeggen 

en een bedrijf willen starten. Ze zijn ontevreden over hun huidige realiteit, zijn zich bewust van de 

zakelijke kansen die online beschikbaar zijn, brainstormen over ideeën en zoeken naar manieren om 

bij te verdienen, consumeren gratis inhoud over het onderwerp, volgen mensen in de branche en 

denken erover te investeren in een programma zodat ze kunnen de ins en outs leren van het starten 

van hun bedrijf. 

Sommige dingen die hen ervan weerhouden de sprong te wagen, zijn tijdgebrek (wat vaak aangeeft 

dat hun prioriteiten niet in overeenstemming zijn met hun zakelijke doelen), denken dat het te lang 

duurt om te slagen, zichzelf vergelijken met anderen die al fulltime werken ondernemers en het 

gevoel hebben dat ze er niet kunnen komen, overweldigd worden door al het advies online en niet 

zeker weten naar welke expert ze moeten luisteren, of niet klaar zijn om te investeren in een 

programma op eigen tempo. 

R2 – Onze volwassen studenten zijn internationale, vrouwelijke professionals en ondernemers. 
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R3 – Ik geloof dat het over het algemeen tijd en economische factoren zijn. Veel volwassenen willen 

leren, maar soms zijn ze bezig met de andere verantwoordelijkheden die ze in het leven hebben en 

hebben ze simpelweg niet alleen de tijd, maar vooral ook dat ze niet de energie en het vermogen 

hebben om te leren. 

R4 – Vooral tijd en interesse/motivatie zijn de obstakels waarmee we worden geconfronteerd. Veel 

van de volwassen leerlingen zijn gewoon blij met de vaardigheden die ze hebben zoals ze die elke 

dag op het werk krijgen. En meestal als er een training nodig is, betalen bedrijven in de branche niet 

voor de extra trainingstijd voor het verwerven van de vaardigheden. Dit motiveert de volwassen 

leerlingen verder niet om deel te nemen. Economische factoren spelen geen grote rol, aangezien de 

meeste bedrijven de trainingen betalen. 

R5 – Ik werk met mensen met specifieke behoeften. Ik heb gehandicapte cliënten, die in gedeelde 

woningen wonen, die eenzaamheid ervaren, dus ik werk met hen samen om de onderliggende 

redenering achter hun emoties te begrijpen. Op het gebied van onderwijs geef ik presentaties, één-

op-één coachingsessies aan volwassen lerenden in het bedrijfsleven, veelal expats. Het grootste 

obstakel dat ik zou willen noemen, zou tijd zijn. 

 

Wat zijn de grootste problemen die volwassenen hebben bij het gebruik van de media? Wat zijn 

de belangrijkste vaardigheden die volwassenen moeten ontwikkelen om mediageletterdheid te 

verwerven met behulp van alle vormen van communicatie (bijv. bewustzijn, toegang, veiligheid, 

productie, kritisch denken)? 

R1 – Om het meeste uit online onderwijs te halen, moeten volwassenen openstaan voor het leren 

van nieuwe concepten en het veranderen van hun huidige overtuigingen. Om consistent te zijn met 

het nieuwe onderwerp en er dagelijks of om de paar dagen tijd voor te maken. Om er een prioriteit 

van te maken en niet alleen tijd maar ook energie en focus te investeren. Bereid zijn om te 

implementeren wat ze leren. Om actief naar colleges te luisteren, maak je aantekeningen en blader 

je ze opnieuw door. Ook om te bepalen hoe de kennis in hun leven kan worden toegepast, hoe ze er 

een eigen draai aan kunnen geven en het te personaliseren naar hun levensstijl, denken en visie. 

R2 – Ik denk dat kritisch denken we het meest cruciaal worden in de toekomst. Media zijn overal en 

we moeten ons meer bewust zijn van de informatiebron, wie bepaalde kanalen financiert, wie 

profiteert van welk soort nieuws en meer. 

R3 – Ik geloof dat ze moeten begrijpen dat in de digitale wereld niets 100% veilig is, dat ze misschien 

een keer een fout maken, op de verkeerde knop klikken of een belangrijke pagina sluiten. Maar 

zonder te proberen en fouten te maken zullen ze het nooit leren. Het is dus belangrijk om te focussen 

op het creëren van bewustzijn met betrekking tot veiligheid, maar ook om het kritische denken te 

stimuleren dat nodig is om een medianomade te worden. 

R4 – Meestal worstelen ze met de interpretatie van wat ze zien. In de digitale wereld gaat het heel 

snel, schermen wisselen met één klik. Ze moeten kritische denkvaardigheden ontwikkelen en zich 

meer bewust zijn van de algemene gemeenschappelijke looks van een platform. 
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R5 – Het zou nuttig zijn als er een A tot Z-boekje is over mediageletterdheid voor lerende 

volwassenen, waarin alle belangrijke concepten rondom het onderwerp worden beschreven. Soms 

wordt aan volwassen leerlingen gevraagd om een "twee-factor-verificatie" te activeren om 

bijvoorbeeld hun internetbankieren te gebruiken. Ze weten niet waarom deze stap nodig is en ze 

hebben geen idee hoe ze dit moeten doen om weer toegang te krijgen tot hun account. Dus in deze 

lijn is het niet alleen belangrijk dat ze worden getraind in hun kritisch denken, maar ook in de basis 

van mediageletterdheid. 

 

Hoe denk je dat de Covid-19-pandemie het volwassenenonderwijs op het gebied van 

mediageletterdheid heeft beïnvloed? Heeft de pandemie de behoefte van volwassenen om 

mediageletterdheid te verwerven verergerd? 

R1 – Met de pandemie bracht iedereen meer tijd thuis en voor het scherm door dan ooit tevoren in 

de geschiedenis. Dat opende de ogen van mensen voor de mogelijkheden die online beschikbaar zijn, 

voor hoe handig online onderwijs eigenlijk is, voor betere manieren om hun vrije tijd te gebruiken en 

nieuwe vaardigheden te verwerven. 

Met die toegenomen vraag, verpakten steeds meer ondernemers hun kennis in cursussen en 

begonnen die mensen te bedienen. Online programma's over alle denkbare onderwerpen kwamen 

beschikbaar en de meeste waren echt resultaatgericht. Mensen kunnen nu in een mum van tijd een 

mijlpaal bereiken of een nieuwe vaardigheid leren, alleen de informatie gebruiken die ze nodig 

hebben, zonder dat ze opnieuw in een ander programma hoeven te investeren. 

Tijdens de pandemie explodeerde de online cursusindustrie. 

R2 – Covid 19 bracht al onze trainingen en coaching online. Waar we voorheen regelmatig face-to-

face bijeenkwamen, was dit niet meer mogelijk. Zoomvergaderingen en evenementen werden de 

norm. En we verwachten dat het in de toekomst op een soort hybride manier (online en face-to-face) 

zal doorgaan. Uit mediawijsheid blijkt dat er tijdens Covid steeds meer gepolariseerd nieuws werd 

gedeeld. Mensen en gebeurtenissen waren vaak zwart of wit. Je moest graven naar een meer ''grijs'' 

perspectief of beide perspectieven lezen om een meer holistisch beeld te krijgen. Daarom denk ik 

dat kritisch denken (zoals hierboven vermeld) cruciaal zal zijn voor ons allemaal in de toekomst. 

R3 – De pandemie heeft de digitale vaardigheden en capaciteiten van veel volwassen leerlingen 

beslist versneld. Waar ze voorheen moeite hadden om een presentatie te geven, kunnen ze nu 

tegelijkertijd een presentatie opzetten, een scherm delen, video- en audiomateriaal toevoegen en 

een chat beheren. Dit maakte hen veel beter in staat om online te multitasken en gaf voor velen een 

boost aan hun vertrouwen in hun digitale mogelijkheden. 

R4 – De Covid-19-pandemie heeft niet echt geholpen om de mediageletterdheid in de horeca te 

versnellen. Hoewel werknemers misschien in het privéleven meer technisch onderlegd werden of 

een door de overheid gesubsidieerde cursus volgden, was het doel binnen de sector het voortbestaan 

van het bedrijf en kostenbesparende/besparende strategieën, in plaats van investeringen. 
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R5 – Het heeft leraren voor volwassenen gedwongen om vaker in contact te komen met technologie 

en digitale hulpmiddelen. In Nederland was er een tijd dat burgers bijvoorbeeld hun grootouders niet 

konden zien, omdat ze werden geclassificeerd als een risicogroep. De volwassen leerlingen moesten 

bijvoorbeeld kennis maken met het gebruik van FaceTime, zodat ze contact konden maken met de 

gezinnen. Het hielp, maar toen de regels eenmaal waren opgeheven, werd alles weer zoals het was. 

 

Wat voor relevante training heeft u de afgelopen 3 jaar gevolgd om u te helpen bij uw werk? Zo 

ja, wat voor soort (bijv. face-to-face, conferentie, seminars, schaduwen, geschreven of 

videomateriaal, enz.)? 

R1 – Mijn training stopt nooit, maar het is vaak in de vorm van leren van ervaring, het consumeren 

van alle inhoud in mijn expertisegebieden die ik in handen kan krijgen, en het investeren in 

programma's van ondernemers waar ik naar opkijk en waarvan ik wil leren. Dit alles in de vorm van 

geschreven of videomateriaal. 

R2 - Ik heb verschillende traumatrainingen online gedaan, een aanvullende coachingcertificering in 

het VK (live), een relatiecoachingtraining en meer. 

R3 – Voornamelijk korte trainingen, b.v. "how to"-video's met betrekking tot het gebruik van 

Microsoft Teams en Zoom voor online onderwijsdoeleinden. 

R4 – Ik heb verschillende gastvrijheidsconferenties bijgewoond - b.v. HoreCava en hebben 

algemene hotelmanagers geschaduwd om te zien hoe hun banen eruit zien in het "nieuwe" 

normaal. 

R5 – Ik heb geprofiteerd van de overheidssubsidie en heb een paar online trainingen gedaan. Ik 

woon natuurlijk ook alle relevante online seminars en conferenties bij met betrekking tot welzijn, 

coaching en begeleiding van volwassenen. 

Wat voor soort training zou nuttig voor u zijn op het gebied van media-educatie voor lerende 

volwassenen (bijvoorbeeld welke onderwerpen en leveringsmethode)? Wat voor soort materiaal 

kan nuttig zijn om u te helpen bij media-educatie voor lerende volwassenen? 

R1 – Ik geloof dat alles wat nodig is al beschikbaar is. Er zijn verschillende tools en 

leveringsmethoden en iedereen kan kiezen wat het beste bij hem of haar past op basis van zijn leer-

/lesstijl. 

R2 – Kritisch denken 

R3 – Ik geloof dat er trainingen nodig zijn die verband houden met groepsbetrokkenheid en 

groepssamenwerking. Het is moeilijk om de aandacht van alle deelnemers online vast te houden. 

Opvoeders moeten zich bewust zijn van de verschillende tools en best practices met betrekking tot 

online onderwijs die kunnen bijdragen aan een positieve groepssamenwerking en -betrokkenheid. 

R4 – Absoluut meer systeemtraining voor de medewerkers en ook een generieke training over 

verschillende telefoonsoftware. Een volwassen medewerker is niet altijd in staat om de gast uit te 
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leggen hoe in te loggen op de wifi, omdat ze dat zelf misschien niet weten. De basis voor sommige 

moet solide zijn. 

R5 - Zoals ik eerder al zei, een A tot Z-gids over de mediatools. 

Heb je mogelijkheden om ideeën en goede praktijken te bespreken en te delen met andere 

experts in het veld op lokaal, nationaal en Europees niveau? Zo ja, geef dan aan wanneer, waar, 

hoe en met wie. 

R1 – Ja, op nationaal niveau. Via mijn blog, podcast, sociale-mediakanalen en elk ander platform 

waar ik op zit, heb ik de kans om in contact te komen met andere experts in het veld en samen te 

werken, ideeën uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Vooral sociale media helpen daarbij. 

Degene die op dit moment het beste voor mij werkt, is Instagram. 

R2 – Ik ben verbonden aan verschillende coachinggroepen, zowel in Nederland, het VK als 

wereldwijd. 

R3 – We hebben personeelsbijeenkomsten op de universiteit, dus ja op lokaal niveau overleg ik met 

collega's van andere afdelingen. 

R4 – Ik spreek op lokaal (Amsterdam) en nationaal (in heel Nederland) niveau met andere 

hospitality professionals. Meestal tijdens de lunch of tijdens evenementen. Ik praat ook met veel 

bedrijven door data te verzamelen voor de veelvoorkomende problemen die ze hebben binnen hun 

organisatie. Ook coach ik individuen (o.a. senior management) op verschillende onderwerpen. 

R5 – Ja, op alle niveaus: met collega's in de stichting en ook tijdens trainingen, congressen en 

seminars online. 

 

Heb je nog iets toe te voegen? 

R1 – Nee. 

R2 – Ik denk dat dat het is      Veel succes! 

R3 – Nee. 

R4 – Nee 

R5 – Nee 

 

 


