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Het thema "een leven lang leren" is een typisch voorbeeld van één van de vele onderwerpen die al decennia lang steevast figureren in nota's van nationale en internationale instellingen die zich bezighouden met onderwijsbeleid en -innovatie. Het onderwerp
is sleetvast, heeft een grote schare fans en is tegelijkertijd zo ongrijpbaar als paling in
olijfolie. De snelle ontwikkelingen in ons agro-food complex, gevoegd bij waardevolle
nieuwe inzichten op het gebied van competentiegericht opleiden hebben het onderwerp eenste meer op een prominente plaats op de agenda van onderwijsonderzoekers
en beleidsmakers gebracht. Nu lijkt het echter serieuste worden.Jonge mensen die zich
beperken tot een afgeronde initiële beroepsopleiding en denken dat ze het daarmee
wel redden in de maatschappij, hebben geen schijn van kans.Daarover zijn we het eens.
De paling van het levenslang leren moet dus stevig bij de staart gepakt worden. Wat is
levenslang leren? Hoe geef je het vorm en inhoud? Wat betekent het voor de organisatie van leerprocessen? Wie iser verantwoordelijk voor een leven lang leren? Kunnen de
bestaande instellingen voor groen onderwijs een rol van betekenis spelen? Kortom, hoe
krijg je de paling in het groen?
In de voorliggende publicatie wordt een geslaagde poging gedaan om het onderwerp
grijpbaar te maken zodat onderwijsdeelnemers en onderwijsbieders er in operationele
zin meeaan deslag kunnen. Het onderzoek dat daarvoor isuitgevoerd, kreeg een breed
draagvlak in het groene onderwijs. Het project kreeg de mooie titel 'Brainport' en werd
gefinancierd in het kader van het Plan Dienstverlening van de WUR. Kort gezegd werd
in het onderzoek een antwoord gezocht op de volgende vragen: welke doorgaande
leervragen zijn er, hoe kan hierin worden voorzien en hoe kan het groene onderwijs
hierop inspelen?
Dit onderzoek past daarmee prima in de ontwikkelingen naar een competentiegerichte
kwalificatiestructuur in de BVE-sector en het nadenken over Groene Standaarden als
belangrijke schakel tussen gevraagde competenties en te verwerven kwalificaties. De
onderzoekers stellen terecht dat een discussie over een leven lang leren inhoudt, dat de
strakke scheiding tussen intentioneel leren binnen formele en non-formele situaties en
het minder intentioneel leren in het dagelijks leven doorbroken moet worden. Een
leven lang leren is een persoonlijke verantwoordelijkheid van het individu. Die persoonlijke verantwoordelijkheid kan waargemaakt worden alser,samen met andere partijen, gewerkt kan worden aan kennisopbouw in of dichtbij de praktijk. Die kennisconstructie moet zoweinig mogelijk gehinderd worden door het reductionisme van het huidige initiële onderwijs, zoals dat tot uitdrukking komt in vakgericht, klassikaal onderwijs volgens verouderde didactische principes.
Dat vraagt nogal wat van ons groene onderwijs! Het bestaande (groene) onderwijs is
nog lang niet toegerust voor individueel longitudinaal maatwerk waarbij coaching, het
articuleren van persoonlijke leervragen, het aanleren van zelfreflectie en het exploreren
van nieuwe leervragen centraal staan. Onze docenten zijn in het algemeen niet opgeleid om te functioneren als kennismakelaars die kunnen toegeven dat kennisconstructie
absoluut niet altijd op school hoeft te gebeuren. De relatie tussen scholen en het
bedrijfsleven is nog niet zodanig geëvolueerd dat het leren op school en in de praktijk
naadlos in elkaar over gaat.
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Maar er isgeen reden tot wanhoop. De onderzoekers bieden in de publicatie praktisch
bruikbare aanknopingspunten voor zowel de inhoud als de organisatie van processen
van levenslang leren,variërend vanvirtuele studiegroepen, leerondernemingen tot aanbod gestuurde interactieve on-line bedrijfsvoering. Dat betekent dat ICT-vaardigheden,
ondernemersvaardigheden, sociale vaardigheden en een duidelijke gerichtheid op technologische vernieuwingen -meer dan tot nu toe- een plaats moeten krijgen in programma's van het groene onderwijs. Dat iseen geweldige uitdaging voor (a) de bedenkers van nieuwe kwalificatiestructuren voor het (groene) beroepsonderwijs gericht op
doorgaand leren,(b) hervormers binnen de instellingen en (c) individuele docenten. Wie
goed rondkijkt in het groene onderwijs, kan zien dat op al die gebieden de laatste jaren
belangrijke initiatieven worden genomen. Dit onderzoek ondersteunt die initiatieven
met concrete handreikingen. Het isdaarom mooi op tijd.
Of we degladde paling van een leven lang leren nu in het metaforisch afhaalrestaurant,
luxe restaurant of cafetaria serveren, het beest zal toch een beetje gaar moeten zijn.
Dit onderzoek levert een belangrijke praktische énspirituele bijdrage aan die bereiding.
Vis moet zwemmen. Daarom zijn we de onderzoekers dank verschuldigd voor dit goedgerijpte glas brain-port!

Wout van den Bor
Voorzitter Klankbordgroep Brainport
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