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Leren
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Leren doe je – volgens Peter Jarvis - overal en 
altijd

… the combination of processes throughout a 
lifetime whereby the whole person – body 
(genetic, physical and biological) and mind 
(knowledge, skills, attitudes, values, emotions, 
beliefs and senses) – experiences social 
situations, the perceived content of which is 
then transformed cognitively, emotively or 
practically (or through any combination) and 
integrated into the individual person’s biography 
resulting in a continually changing (or more 
experienced) person.

(Jarvis, 2006)



Als leren educatie wordt

7

Als iedereen overal leert, wat is dan de 
meerwaarde van onderwijs?

Gert Biesta: “Beyond Learning” (2006) – “Against
Learning” (hfdst. 1)

“Les geven is letterlijk het geven van een 
geschenk. De leerling kan het geschenk 
aanvaarden of afwijzen. De leerling kan het niet 
opeisen of afdwingen en de docent kan het ook 
niet opdringen. Docent en leerling zijn er samen 
voor verantwoordelijk dat er onderwijs plaats 
vindt.”

(Van der Wateren, 2014)



1/Denken over doelstellingen
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• kwalificatie, ofwel het je eigen maken van 

kennis en vaardigheden (specifiek of breed);

• socialisatie, ofwel je voorbereiden op een leven 

als lid van een gemeenschap en kennismaken 

met tradities en praktijken (bijv. sociaal-politiek, 

cultureel, professioneel);

• subjectivering, ofwel vorming van de persoon 

(bijv. autonomie, verantwoordelijkheid).
(Van der Wateren, 2014)



2/Vragen rond vormgeving
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Formeel vs informeel leren

Formeel leren: p.o., v.o., mbo, hoger onderwijs
(inclusief s.o.)

Non-formeel leren: bv. muziekscholen, privé-
praktijken

Informeel leren: bv. peer groups, internet



Een dashboard voor

leersituaties
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(Bisschop Boele, 2011)



Een dashboard voor

leersituaties II
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[model Schippers]



3/Educatie is een systeem
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Dus
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De drie vragen voor de ‘popmuziekeducator’

1. Wat is mijn toegevoegde waarde aan het leren
als ‘educator’?

2. Hoe geef ik de onderwijsleersituatie vorm?

3. Wat is mijn plek in het educatief systeem?
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