Kring Andragologie
Kring Geografie en Planologie

Rural Academy

Studiedag De Toekomst van het Platteland
Anticiperen in het onderwijs op de snelle veranderingen op het
Platteland en in de Krimpgebieden
21 November 2018

Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Groenewoudseweg 1, 6524 TM Nijmegen (goede
bereikbaarheid openbaar vervoer & parkeergelegenheid).
Centraal thema op deze studiedag:
Hoe kunnen innovatief onderwijs, scholing en projecten voor een leven lang leren een blijvende
vitalisering op het Platteland en in de Krimpgebieden stimuleren?
In Nederland bestaat 74% uit platteland met ruim 5 miljoen inwoners. Die regio’s omvatten circa 30% van
de totale bevolking van ons land (SCP 2017). Na een aantal moeilijke jaren met hoge werkloosheid trekt de
Nederlandse economie sterk aan. Dit geldt in mindere mate voor het platteland en de ‘krimpgebieden’. De
Sociaal-Economische Raad heeft aangegeven dat met name de transitie naar duurzame energie landelijk
veel banen kan opleveren. Er zijn tevens grote veranderingen in de zorg en de bouw op komst. Hierbij
zullen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en een groeiend aantal ouderen zich moeten
gaan instellen op snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder in de productie- en
zorgtechnologie. Op deze studiedag komt aan de orde hoe mbo- en hbo-instellingen zich voorbereiden.
Tevens ligt hier een vraag aan instellingen voor volwasseneneducatie, Bildung en opbouwwerk, hoe zij
bewonersinitiatieven kunnen ondersteunen voor een vitaal en actief platteland.
Dit vraagt van het platteland:
-

Innovatieve scholing en projecten in het middelbaar en hoger beroeps- en het wetenschappelijk
onderwijs.
Een passend aanbod van modules en trajecten van leven lang leren.
Bevordering van actieve zelf-organiserende groepen (gasvrije aansluitingen, wind- en/of zonneenergie, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, …).
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Deze studiedag is bedoeld voor:
 Bestuurders, kaderleden en actieve vrijwilligers van landelijke, provinciale en plaatselijke
Verenigingen van Kleine Kernen, Dorpsbelangen, bewonersinitiatieven, dorps-, ouder-,
gezondheids-, wmo- en adviesraden, onderzoek- en planbureaus.
 Deelnemers en inleiders van de eerdere edities van deze studiedagen.
 Gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuurders, managers, ambtenaren en andere
professionals.
 Bestuurders, managers en medewerkers van de onderwijskoepels voor MBO, HBO en WO.
 Bestuur, staffunctionarissen en leden SER, VNO-NCW-MKB, werknemersvertegenwoordigers.
 Lectoren, docenten, managers, onderzoekers en geïnteresseerde studenten van MBO,
hogescholen en universiteiten.
 Directie, managers, lectoren, docenten en studenten HAN.
 Bestuur, docenten, leden, vrijwilligers en relaties Learn for Life (Rural Academy), UvA: Kring
Andragologie & Kring Geografie en Planologie.

PROGRAMMA IN HOOFDLIJNEN
OCHTEND
Deze derde studiedag van het project Toekomst van het platteland start ’s morgens met een overzicht van
de actuele ontwikkelingen en recente onderzoeksbevindingen op het gebied van innovatieve
leerarrangementen. In vijf belangrijke workshops komen ’s middags vooral concrete ervaringen aan bod.
09.30 - 10.00 uur

Registratie, uitreiking symposiummap, ontvangst met koffie en thee

10.00 uur

Start studiedag
Opening & Welkom studiedag
Mr Joke Abbring, HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen

Introductie door dagvoorzitter
Ben van Essen, oud-voorzitter van de Vereniging van Kleine Kernen en oudwethouder van Sevenum (Limburg)
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INLEIDINGEN
Drs. Bea Schouten, gedeputeerde gebiedsopgaven, toerisme & recreatie,
leefbaarheid en milieu Provincie Gelderland

Prof. dr. ir. Bettina Bock. Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University
& Research
Key note speech over dagthema. Titel: ‘Plattelandsontwikkelingen binnen een
nationale en Europese context’.

Dr. Frans de Vijlder, HAN: lid van het Lectoraat Goed Bestuur en
Innovatiedynamiek in Maatschappelijke organisaties, Kenniscentrum Publieke
Zaak
Samen leven en samen besluiten op het platteland van de 21ste eeuw en de
ondersteuning van leefbaarheid en participatief bestuur door nieuwe en
‘schuivende’ beroepsbeelden van professionals in het publieke domein.

Prof. dr. Ton Notten van de Kring Andragologie, hoofd sectie Rural Education
en Emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Hij legt verbindingen tussen de ‘theoretische noties en onderzoeksresultaten’
van het ochtendprogramma en de praktische uitwerkingen in de
workshoprondes van de middag.

MIDDAG
13.30 - 14.20 uur

Workshopronde 1

14.30 - 15.20 uur

Workshopronde 2

In beide workshoprondes kunt u een keuze maken uit de volgende vijf thema’s.

Kring Andragologie
Kring Geografie en Planologie

Rural Academy

Innovatief beroepsonderwijs in de regio als bindmiddel en broedplaats
De school als regionaal kenniscentrum met broedplaatsen om studenten vroeg te
verbinden met de lerende regio.
Prof. dr. Loek Nieuwenhuis, HAN Lectoraat Beroepspedagogiek, Welten-Instituut
onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie Open Universiteit
Het platteland als duurzame groene krachtbron door het engagement van vitale
zelforganiserende bewonersgroepen
Uitdaging voor MBO en HBO en instellingen voor volwassen-educatie en actieve
bewonersgroepen. Met voorbeelden uit de praktijk van zelforganiserende
bewonersgroepen.
Drs. Lourens Koomans, Kring Andragologie

Multidisciplinair samenwerken op het platteland, noodzaak en valkuilen
Lector dr. Ir. René Bakker, Lectoraat Networked Applications, Kenniscentrum
Technologie en Samenleving, HAN

Zelforganisatie op het platteland. Do’s en dont’s om dit te bereiken
Jumbo Klercq, bestuurder Learn for Life en coördinator van Dorpshuizen en Kleine
Kernen in de provincie Gelderland

Aanpak achterstelling op het platteland in het bijzonder van
mensen, met lage of geen startkwalificatie, die moeilijk
bemiddelbaar zijn voor de snel veranderende arbeidsmarkt
Prof. dr. Ton Notten, emeritus hoogleraar Vrije Universiteit
Brussel & sectie Rural Education Kring Andragologie
&
Drs. Gerrit Kappert, sectie Rural Education, Kring Andragologie,
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AFSLUITING STUDIEDAG
15.30 - 16.00 uur

Conclusies van de studiedag en aanbevelingen voor de
politiek, onder leiding van de dagvoorzitter Ben van Essen

16.00 - 16.10 uur

Sluiting van de studiedag door Henk Hijink, voorzitter Learn
for Life (Rural Academy)

16.10 uur

Borrel

DEELNAMEPRIJS
Deelnamekosten studiedag inclusief symposiummap, koffie/thee, lunch en borrel:
deelnemers namens een organisatie/instelling/bedrijf/overheid: € 90
individuele deelnemers: € 60
studenten: gratis (slechts 20 plaatsen beschikbaar)

AANMELDEN: via de aanmeldlink op alumni.uva.nl/platteland
MEER INFORMATIE: mail gerust naar mail andragologie@uva.nl

ORGANISATIE
HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen, Learn for Life (Rural Academy), Universiteit van Amsterdam:
Kring Geografie en Planologie & Kring Andragologie

