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Deels gebaseerd op Grignoli e.a. (2013). Never too old to learn… Den Bosch:
Europees consortium SMARTE
Het GUTS-project is gelinkt aan het SMARTE-project, een Grundtvig leerpartnerschap, en baseert
zich op het “Senior Learning Model” ontwikkeld in laatstgenoemde project. Het “Senior Learning
Model” van het Europese SMARTE-project onderscheidt zich van andere leermodellen doordat
mensen met verschillende leerachtergronden en competenties samengebracht worden in één
leergroep. Alle deelnemers dragen bij tot het leerproces en de leerresultaten. Om het figuurlijk
uit te drukken: de individuele bladeren van een “kennis- en ervaringsboom” worden gemixt en
“nieuwe, kleurrijke bomen” kunnen hieruit groeien wat een verrijkend leerresultaat heeft voor
alle deelnemers. De deelnemers ontwikkelen samen nieuwe competenties en vaardigheden.
Door demografische veranderingen wordt onze samenleving ouder. Vandaag de dag leven meer
mensen alleen, een aantal onder hen hebben hun partner verloren en trekken zich terug uit
het actieve leven in de samenleving. Het moet echter niet zo zijn. Ouderen kunnen bijdragen
aan de samenleving op verschillende manieren: ze kunnen actief blijven na de pensioensleeftijd,
participeren aan het sociale leven, zichzelf cultureel oriënteren en hierdoor niet vallen in
een leven zonder betekenis (zoals het soms benoemd wordt door de samenleving). Niet enkel
ouderen ervaren voordelen bij het actief en vitaal blijven, maar ook jongeren kunnen leren van
de ervaringen en kennis van oudere generaties. Bovendien zijn de capaciteiten van 60-plussers
om maatschappelijk engagement op te nemen nog lang niet uitgeput. Ze hebben tijd en vaak ook
de wens om hun educatie/opleiding verder te zetten, nieuwe dingen te leren, kennis te verdiepen
en om fysiek en mentaal gezond te blijven tijdens het pensioen.
Om dit te realiseren, moet er aandacht besteed worden aan een aantal aspecten die van belang
zijn voor ouderen. Deze aspecten zijn belangrijker voor ouderen dan voor andere doelgroepen.
We presenteren deze aspecten hieronder onder de term ‘uitgangspunten’. Uitgangspunten zijn
manieren om educatieve mogelijkheden voor ouderen op te zetten in de praktijk, maar kunnen
ook gebruikt worden voor de beoordeling van educatieve acties en projecten.
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De uitgangspunten zijn:
1. Focus op deelnemers

•
•
•

Competenties
Interesses
Heterogeniteit en diversiteit

2. Focus op leren als een sociaal proces

•
•
•

Dagelijks leven
Participatie
Leren van elkaar

3. Focus op de omgeving

•
•
•

Barrières verkleinen
Middelen aanspreken
Informele setting

Op basis van deze uitgangspunten kunnen nieuwe leermogelijkheden voor ouderen ontwikkeld
worden. Het GUTS-project bevestigt en versterkt deze uitgangspunten en voegt er nog een aantal
toe vanuit een intergenerationeel en co-creatief perspectief.

Learning Model of the European project GUTS

The summary of a desk research

1

1

Het GUTS-leermodel wordt gekenmerkt door:
1. Het promoten van een intergenerationele dialoog, uitwisseling en leren
en hierdoor sociale cohesie verhogen

•

•

•

•

•

“Intergenerationeel leren (IL) verwijst naar de manier waarop mensen van alle leeftijden
met en van elkaar kunnen leren. IL is een belangrijk aspect van levenslang leren, waarbij
verschillende generaties samenwerken om vaardigheden, waarden en kennis te verwerven.
Verder kijkend dan het uitwisselen van kennis, stimuleert IL wederzijdse leerrelaties tussen
verschillende generaties en helpt het bij de ontwikkeling van sociaal kapitaal en sociale cohesie
in onze vergrijzende samenleving. IL is een manier om om te gaan met de demografische
veranderingen waarmee men overal in Europa geconfronteerd wordt en is een manier om
intergenerationele solidariteit te stimuleren door het opzetten van intergenerationele
praktijken.” (Bron: EMIL (2015). What is intergenerational learning? Geraadpleegd: 15 juli
2015, op http://www.emil-network.eu/what-is-intergenerational-learning/ ).
In navolging van bovenstaande begripsomschrijving, vermijdt intergenerationeel leren
stereotypering en discriminatie van ouderen o.b.v. leeftijd en distantiëring of segregatie van
verschillende generaties, voornamelijk van jongeren en ouderen.
Intergenerationeel leren heeft aandacht voor ervaringen, verwachtingen, levensstijlen en
wensen van verschillende generaties. Verder houdt intergenerationeel leren rekening met
gendersensitieve benaderingen en culturele verschillen tussen betrokkenen.
Intergenerationeel leren kan ontwikkeld worden in verschillende omgevingen en op
verschillende “niveaus”: d.w.z. elkaar ontmoeten, overdracht van kennis, wederzijdse
leerrelaties, stimuleren van intergenerationele solidariteit door intergenerationele
praktijken, ontwikkeling van sociaal kapitaal en sociale cohesie.
Leermogelijkheden die ontwikkeld worden, kunnen verschillende strategieën gebruiken om
intergenerationeel leren te stimuleren. Dit kan niet alleen door seminaries, trainingen of
evenementen te organiseren met participanten van verschillende leeftijden, maar ook door
structurele kansen, d.w.z. het ontwikkelen van nieuwe openbare ruimten waar lokale burgers
elkaar kunnen ontmoeten en interactie kan ontstaan.

2. Het bevorderen van een innovatieve aanpak

•

Het GUTS-leermodel beschouwt “innovatief” als het gebruik maken van innovatieve methoden,
concepten, methodieken en formaten van evenementen. Dit belet niet dat er verder gebouwd
kan worden op bestaande activiteiten! Niettemin moet het innovatieve karakter duidelijk
zichtbaar zijn door vb. nieuwe groepen aan te trekken, nieuwe maatregelen te ontwikkelen
of door nieuwe samenwerkingen op touw te zetten met lokale actoren in de culturele sector.
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3. Co-creatieve processen

•

Co-creatie betekent: het concrete doel, de prioriteiten en concepten zijn, waar mogelijk,
bepaald in samenspraak met leden van de bepaalde doelgroepen. De ontwikkelde
leermogelijkheden zijn als het ware prototypes of modellen voor de toekomst. Alle deelnemers
die betrokken zijn, spelen een actieve rol als expert. Zowel het leerproces als de leerresultaten
zijn het resultaat van een coöperatief, co-creatief proces en een gemeenschappelijke inzet.

4. Het promoten van inclusie

•

Bij de activiteiten die ontstaan in een co-creatieve leerruimte worden zowel verschillende
organisaties als culturen betrokken. De activiteiten ondersteunen sociale participatie.

5. Gericht op transdisciplinariteit

•

De samenwerking in een co-creatieve leerruimte bouwt verder op de ervaringen en netwerken
van eerdere leerpartnerschappen en realiseert een verdere ontwikkeling van ervaringen met
een groot potentieel voor de toekomst. “Transdisciplinariteit” verwijst naar een strategie
die de disciplinaire grenzen overstijgt, niet enkel om verschillende perspectieven en een
multidisciplinaire kijk te hebben, maar ook om een nieuwe holistische benadering te creëren
en om een oplossing te ontwikkelen voor complexe problemen.

6. Gericht op de gemeenschap

•

De leermogelijkheden in het GUTS-project willen rekening houden met de implementatie
hiervan in beleid voor educatie en training in een lokale of regionale context. De
leermogelijkheden die ontwikkeld worden, hebben een plaats in concrete sociale omgevingen
(steden en gemeenten, stedelijke districten en buurten) en zullen het lokale en regionale
netwerk van verschillende actoren en stakeholders aanspreken. De leermogelijkheden zijn
deels gebaseerd op goede praktijken om innovatieve manieren van leren te implementeren
in lokaal, regionaal, nationaal en uiteindelijk ook in Europees beleid.

7. Gericht op preventie

•

De leermogelijkheden maken gebruik van de ‘salutogenese’ benadering (vb. op zoek naar
manieren om gezond te blijven, om te gaan met ongebruikelijke situaties en hierdoor een
sterker persoon te worden). Ze ondersteunen ook de opbouw van sociale netwerken in de
eigen omgeving.
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8. Culturele benadering

•

•

Doorheen de leerprocessen worden succesvolle en stabiele relaties met culturele organisaties
en hoofdfiguren (artiesten en artistieke verenigingen, musea, bibliotheken, theaters, muzieken kunstscholen, koren, bands,…) in het veld van leren op latere leeftijd uitgebouwd. Op
deze manier kunnen innovatieve modellen in creatieve setting ontwikkeld worden.
De leermogelijkheden die ontwikkeld worden, kunnen gebruik maken van verschillende
manieren van artistieke expressie. Op deze manier ontstaat een link tussen het artistieke
werk, educatie en levenslang leren, sociaal werk en politiek.
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