Projectpartners
Coordinator:
Universita tretieho veku,Univerzita
Komenského, Bratislava (Slowakije)
www.cdvuk.sk/utv
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

EduSenNet Homepage
edusennet.efos-europa.eu
EFOS Homepage
www.efos-europa.eu

Educational Senior Network

Partners:
Contacten in Groningen
Seniorenkolleg an der Technischen Universität
Chemnitz (Duitsland)
www.tu-chemnitz.de/seniorenkolleg
Universidad Permanente Alicante (Spanje)
www.web.ua.es/en/upua
Senioren Academie Groningen-FrieslandDrenthe
www.hovoseniorenacademie.nl
Universita Tretiho Veku, Vysoké učeni
technické, Brno (Tsjechische Republiek)
www.lli.vutbr.cz/en/education-for-seniors
Studieren ab 50, Otto-von-GuerickeUniversität Magdeburg (Duitsland)
www.meb.ovgu.de/beispiel-seite

Studienetwerk van en door ouderen

Senioren Academie Groningen-Friesland-Drenthe
Oude Boteringestraat 34
9712 GK Groningen
Tel. (050) 363 65 97
hovo@rug.nl
Werkgroep EduSenNet
Contactadres:
Peter Hug
Prinses Irenstraat 8
9401 HH Assen
(0592) 33 04 64
s.p.hug@planet.nl

Uppsala Senioruniversitet (Zweden)
www.usu.se

Alle partners zijn leden van EFOS (European
Federation of Older Students in Universities).
Andere EFOS-leden leveren eveneens bijdragen
aan het project.

Het project wordt gefinancierd door het EU
programma voor onderwijs, training, jeugd en
sport (Erasmus+) .

.

kennis en vaardigheden en dat daarnaast
gelegenheid tot sociaal contact biedt.

Uitgangspunten:
Dit driejarige Internationale Project onderzoekt de
wijze waarop ouderen - vrouwen en mannen van
boven de vijftig jaar - willen en kunnen blijven
leren. Ook de voorwaarden waaronder ouderen
willen leren nemen we mee in dit onderzoek.
Nieuwe methoden van leren en technieken krijgen
de aandacht.
De projectpartners richten zich op het in beeld
brengen van de leeromgeving en wensen van
ouderen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar
de woonomgeving van ouderen (in de stad of op
het platte land) en of deze van invloed is op hun
voorkeur voor een bepaalde manier van leren, en
naar de animo voor deelname aan verschillende
soorten activiteiten en cursussen.

De uitvoerders van het project willen vooral in
gesprek komen met vrouwen en mannen in deze
leeftijdscategori. Ze willen met hen op zoek gaan
naar onderwerpen, die hun belangstelling hebben,
maar ook stilstaan bij de obstakels, die er zijn om
deel te kunnen nemen aan activiteiten en
cursussen. Samen op zoek naar mogelijke
vernieuwingen, zodat het toekomstige
cursusprogramma nog meer uitdagingen biedt.

Resultaten:
-

Overzicht van de huidge leermogelijkheden
voor ouderen bij de projectpartners en
overige leden van EFOS;

-

Concrete ideeën aandragen om ouderen de
toegang tot onderwijs te vergemakkelijken
en daarmee hun kwaliteit van leven te
verhogen;

-

Aandacht schenken aan ouderen die
geïsoleerd wonen en niet gemakkelijk
contact maken, maar interesse tonen in het
volgen van een activiteit of een cursus;

-

Aanpassingen formuleren voor bestaande
programma’s voor onderwijs aan ouderen
naar aanleiding van de nieuwe kennis en
ervaringen;

-

Onderzoek naar nieuwe
studiemogelijkheden voor mensen boven de

De informatie hierover wordt op verschillende
manieren door leeftijdsgenoten verzameld:
-

Door ouderen te vragen naar hun
leerervaringen, leerwensen en eventuele
belemmeringen;

-

Door hen uit te nodigen actief deel te nemen
aan diverse activiteiten en cursussen;

-

Door hun interesse te wekken voor een
studieaanbod, dat gericht is op intellectuele

vijftig, met als doel een leven lang te
kunnen blijven leren;
-

Publicatie van resultaten op een website, in
nieuwsbrieven en in een project-brochure;
samenwerken met regionale media;

-

Gebruik maken van de kennis en
vaardigheden van oudere studerenden voor
de ontwikkeling van de regio.

Projectbijeenkomsten zijn gepland in Brno,
Alicante, Uppsala, Maagdenburg en Groningen,
met een afsluitende conferentie in juni 2017 in
Chemnitz

