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Leven Lang Leren



Leven Lang Leren

Wat is de opdracht voor de UvA op het vlak van Leven
Lang Leren?1
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Hoe maken we leren aantrekkelijk voor de volwassen
deelnemer?

Wat is de rol van onderzoek in Leven Lang Leren?

Welke rol zouden uitdagingen in de beroepspraktijk
moeten spelen binnen ons onderwijs?

De samenleving en de economie transformeren in hoog tem-
po. Er wordt steeds meer van ons verwacht. Je moet flexibel 
zijn, je alsmaar blijven ontwikkelen en je moet meekunnen in 
een snel veranderende economie. We zijn gewend het univer-
sitaire diploma te zien als het punt waarop leren eindigt en 
werken begint, maar past dat uitgangspunt nog wel bij deze 
tijd? Betekent dit iets voor de universiteit? In hoeverre, en op 
welke manier, zouden we als UvA mee moeten bewegen met 
het ‘leven lang leren’? En welke rol zou de beroepspraktijk 
eigenlijk moeten spelen in ons academisch onderwijs? Over 
deze en meer vragen zijn de leden van het UniversiteitsForum 
en andere geïnteresseerden in gesprek gegaan.

Er is overlegd in een wereldcafé-werkvorm, waarbij de aan-
wezigen steeds na 15 minuten wisselden van deelvraag. De 
onderstaande vragen zijn besproken. De uitkomsten van die 
discussies leest u in dit verslag.



Gastspreker

Frank Cornelissen

Dr. Frank Cornelissen is programmagroepleider en manager 
van de masteropleiding Onderwijswetenschappen. Met een 
spraakmakend voorbeeld van hoe wetenschap en beroeps-
praktijk samen tot een waardevolle innovatie kunnen komen 
inspireerde hij de aanwezigen. Verder heeft Frank verteld over 
de snelle transformatie van de arbeidsmarkt, waardoor het 
steeds belangrijker wordt om ook later in je carrière te blijven 
ontwikkelen. Dat betekent dat we opnieuw moeten gaan den-
ken over diplomering en het creëren van een leercultuur in de 
beroepspraktijk.
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De vraag is eerst of Leven Lang Leren wel een opdracht voor 
de universiteit zou moeten zijn. Scholingsaanbod gericht op 
werkenden is op dit moment vooral van private partijen. Wat 
heeft de universiteit te bieden ten opzichte van het al bestaan-
de onderwijsaanbod? Best wel veel. Doordat de afstand tussen 
onderwijs en onderzoek nergens zo klein is als aan de univer-
siteit, is het de ideale plaats voor een kruisbestuiving tussen 
ervaring uit de praktijk en de wetenschap. Het niet-commerci-
ele karakter van de universiteit maakt de UvA aantrekkelijker 
dan partijen de partijen die momenteel vooral actief zijn in het 
Leven Lang Leren. De universiteit heeft niet alleen iets te bie-
den aan werkenden, deze relatie werkt ook de andere kant op. 
Ervaringen uit de praktijk zijn vaak een inspiratiebron voor 
wetenschappelijk onderzoek en kunnen academisch onderwijs 
absoluut verrijken. 

Er valt dus veel te winnen als de UvA aan de slag gaat met 
Leven Lang Leren, hoewel we daarbij natuurlijk goed moeten 
nadenken over de juiste vorm. Op de bijeenkomst van het 
Forum zijn verschillende aandachtspunten geopperd. Als we 
academische kennis ter beschikking stellen aan de beroeps-
praktijk zullen we ook na moeten denken over de passende 
academische erkenning die daarbij hoort. Nieuwe soorten 
diploma’s en zogenaamde ‘microcredentials’ zullen we moeten 
verkennen. Verder is het belangrijk om erbij stil te staan dat 
er grote verschillen bestaan tussen alumni in het werkveld. 
Het zou nuttig zijn om onderwijsaanbod toe te spitsen op 
verschillende carrièrestadia, omdat het waarschijnlijk is dat 
bepaalde onderwijsformats beter werken bij bepaalde groepen 
dan bij andere, maar ook om juist de interactie tussen starters 
en ervaren alumni te bevorderen via bijvoorbeeld het opzetten 
van ‘learning communities’. Op dit moment wordt bijscholing 
en onderwijs voor volwassenen vaak gekenmerkt door korte 
cursussen, terwijl langere trajecten misschien juist wenselijker 
zijn met het oog op binding en diepgang.



Hoe maken we leren aantrekkelijk 
voor de volwassen
deelnemer?
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Om leren aantrekkelijker te maken voor volwassen deelne-
mers zullen we anders naar onderwijs moeten kijken dan we 
gewend zijn. Dat heeft een praktische en een inhoudelijke 
component. Op praktisch vlak is het belangrijk dat onderwijs 
te combineren is met werk- en zorgverplichtingen. Daar zal 
rekening mee moeten worden gehouden bij het opstellen van 
roosters. Maar ook financiële toegankelijkheid moeten we in 
de gaten houden. Universitair onderwijs is al snel te duur als 
je niet zomaar een beroep kunt doen op studiefinanciering en 
het instellingscollegegeld moet betalen. Met zo’n grote econo-
mische barrière is het begrijpelijk dat men verwacht dat het 
geleerde ook toepasbaar is buiten de universiteit. Relevantie 
van het onderwijs voor uitdagingen in de beroepspraktijk 
maken het aantrekkelijker voor volwassen deelnemers en 
vergroten de kans dat werkgevers eraan mee zouden willen 
betalen. Gericht zijn op de praktijk is dus belangrijk, maar we 
zullen op zoek moeten naar de juiste manier waarop we dat 
kunnen combineren met een nadruk op onderzoek: dat wat de 
universiteit juist interessant maakt als plek voor Leven Lang 
Leren. Verder is het voor volwassen deelnemers doorgaans 
lang geleden dat zij voor het laatst in de collegebanken hebben 
gezeten, dus is het verstandig om onderwijs wat interactiever 
en flexibeler in te steken.
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De kleine afstand tot wetenschappelijk onderzoek maakt de 
universiteit een bijzonder waardevolle plek voor Leven Lang 
Leren. Co-creatieve samenwerking tussen mensen in het werk-
veld en universitaire onderzoekers heeft veel te bieden voor 
beide partijen. Het werkveld kan putten uit wetenschappelijk 
onderzoek bij het werken met moeilijke uitdagingen. Onder-
zoekers vinden in de beroepspraktijk mogelijk een grote bron 
aan inspiratie voor toekomstig onderzoek. De academische 
nieuwsgierigheid-gedreven vrijheid die we aan de universiteit 
belangrijk vinden zou op die manier niet in het geding hoeven 
komen. De onderzoeksagenda willen we zoveel mogelijk zelf 
bepalen, maar het is ook in ons eigen belang om die agenda te 
laten informeren door wat er speelt buiten de academie. Om 
dat te bevorderen is er meer interactie nodig tussen weten-
schap en werkveld, waar het LLL-onderwijs aan zou kunnen 
bijdragen. De grootste uitdagingen van onze tijd eisen dat we 
structuren die we lang als vanzelfsprekend hebben ervaren 
opnieuw onder de loep nemen; dat we nadenken over hoe het 
anders kan. Laat de universiteit daar de plek voor zijn. Niet 
alleen voor wetenschappers, maar juist ook voor iedereen die 
een stapje extra wil zetten om het eigen werkveld vooruit te 
helpen. Op die manier kunnen we ook iets teruggeven aan 
de maatschappij. Dat geldt natuurlijk voor de ontwikkelingen 
rond Leven Lang Leren. Onderwijskundig onderzoek is hard 
nodig.
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Aansluiting van onderwijs bij uitdagingen in de beroepspraktijk 
is essentieel, zowel voor opleidingen met een duidelijke beroeps-
gerichtheid als voor opleidingen die dat minder hebben. De 
vraag is hoe je kunt zorgen dat onderwijsaanbod meer samen-
valt met die vraag vanuit de beroepspraktijk. Als we ons teveel 
laten leiden door die vraag dan dreigen we juist te verliezen wat 
ons aantrekkelijk maakt: het academisch karakter. In welke mate 
zou onderzoek direct toepasbaar moeten zijn in de praktijk? 
Ook fundamenteel onderzoek is waardevol en de toepassing van 
onderzoek blijkt vaak vele jaren later pas. Júist voor innovatie is 
het belangrijk om dingen te onderzoeken die niet per sé in de 
lijn van verwachting liggen vanuit de huidige beroepspraktijk. 
Het is een precaire balans die we goed in de gaten moeten hou-
den. Een andere mogelijke valkuil waar we op moeten letten is 
de potentiële spanning tussen postinitieel en regulier onderwijs. 
Er is al te weinig geld voor het naar behoren uitvoeren van onze 
kerntaken en daar willen nu alleen nog maar meer aan toe-
voegen. Hoe voorkomen we dat het een ten koste gaat van het 
ander? Een laatste element dat is besproken is het gegeven dat 
het werkveld voor sommige opleidingen heel duidelijk is afgeba-
kend, maar voor andere opleidingen juist enorm uitgespreid en 
divers is. Dat betekent dat we Leven Lang Leren per discipline 
apart zouden moeten bekijken.

Heb je vragen over het Leven Lang Leren pro-
ject van de UvA of  heb je een goed idee? Neem 
dan vooral contact op met projectcoördinator 
Susan Nuijten.

Email: S.E.Nuijten@uva.nl



Op de eerste fysieke bijeenkomst van het Universiteits-
Forum sinds een jaar stond gelijk een belangrijk thema 
centraal: werkdruk. Al jaren staat de beteugeling van 
werkdruk hoog op de agenda, maar de situatie op de werk-
vloer blijft penibel. Wat maakt werkdruk zo’n complex 
probleem? Welke factoren spelen een rol? Aan de UvA 

Vragen? Neem dan contact op met secretaris 
Roeland Voorbergen
universiteitsforum-bb@uva.nl


