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Lang zullen ze leven! 

 Gemiddelde levensverwachting bij 
geboorte: 

 Vrouwen: 84 jaar 

 Mannen: 78 jaar 

 

 Na 65° jaar nog 14 fitte jaren te leven 
 (ILC Zorg voor Later - Nieuwsbrief 25 – 28 november 2012, bron: CBS) 



Lang zullen ze leren! 

Actief ouder worden 

 
 

 



Intergenerationeel  
Aandacht voor diversiteit 



Leergierigheid piekt tussen 65 en 
70 jaar 



 Een grote meerderheid (87%) houdt ervan 
nieuwe dingen te leren of nieuwe hobby’s te 
ontdekken.  

 De lust om te leren bereikt een hoogtepunt bij 
eind zestigers, gedreven door het verlangen mee 
te blijven draaien in een snel veranderende 
wereld.  

 Computers, internet, moderne geschiedenis, 
familiestambomen, tuinieren en digitale 
fotografie blijken de meest populaire 
onderwerpen van studie. 

Leergierigheid piekt tussen 65 en 
70 jaar 



Levenslang, levenbreed en 
levensdiep leren 

 SOC model Baltes & Baltes 
 
 Belang van participatie, empowerment  en 

competenties 
 
 

 Belang van levenslang, levensbreed en levensdiep 
leren: 
 Vormen:  
 Informeel  leren 
 Niet-formeel  leren 
 Formeel  leren 



Leeftijd Leren om… Interessepunten 

55-65 jaar Bij te blijven Consumptie/economie, gebruik 
van media en 
technologie, vrijetijdsbesteding, 
sport, reizen. 

66-75 jaar In te halen of  
cultuur te verrijken 

Cultuur en (levens)kunst, 
gezin/familie, 
vrijetijdsbesteding, sport, reizen 
en 
maatschappelijke participatie 

76-85 jaar Kwalitatief te overleven Gezondheidszorg, huisvesting/ 
levensperspectief 

85+ Voor de eindbalans Geen uitgesproken interesse 

Leermotieven bij ouderen? (1) 
W.Leirman, 2004 



Motieven gekoppeld 
aan coping needs 

Gekoppeld  
aan de behoefte om zich aan te passen 

Werkgerelateerde 
motieven 

Gericht op vooruitgang in het werk of beroep of op het 
verbeteren van vooruitzichten op het werk 

Motieven gekoppeld aan 
contributive needs 

Gekoppeld aan de behoefte om een bijdrage te leveren aan 
maatschappelijke activiteiten en ontwikkeling 

Motieven gekoppeld aan 
influence needs 

Gekoppeld aan de behoefte om invloed uit te oefenen op 
maatschappelijke processen 

Motieven gekoppeld aan 
maats. behoeften 

Gekoppeld aan behoeften die samenhangen met het politiek 
en economisch klimaat 

Motieven gekoppeld aan 
expressive needs 

Gekoppeld aan de behoefte om zich persoonlijk te 
ontwikkelen of om zich creatief te uiten. Gekoppeld aan het 
plezier in en de voldoening van het leren zelf 

Motieven gekoppeld aan 
transcendence needs 

Gekoppeld aan de behoeften op het terrein van zingeving 
(reflectie op leven, tevredenheid met zichzelf en eigen leven) 

Motieven gericht op 
sociaal contact 

Gericht op het aangaan en het onderhouden van sociale 
contacten en het vervangen van verdwenen sociale 
netwerken 

(2) Cremers, 2004 op basis van Mc Clusky 



HOI PAP! Alles cool? 
XD kwam net een 

lookalike van ma tegen 
echt sick leek kkveel  

haha lol ;-) check je dit 
weekend! <3 

 
Oh, god wat 
moet ik daar 

op 
antwoorden?

?? 

http://nl-nl.facebook.com/photo.php?fbid=438515626180542&set=a.118568611508580.12566.118563894842385&type=1&theater




Invloed van motivatie bij leren 

 Intrinsieke motieven gaan uit van de oudere 
zelf, omdat:: 
 

 ze nieuwsgierig zijn. Ze gaan kunstgeschiedenis 
volgen; 

 ze voelen dat ze bepaalde kennis nodig hebben in hun 
dagelijkse leven.  
Ze gaan een computercursus doen; 

 ze behoefte hebben aan vrijheid en/of verantwoor-
delijkheid.  
Ze zoeken een cursus voor vrijwilligers in de palliatieve 
zorg; 

 ze dingen zoeken waar ze goed in zijn en willen die 
verder uitbouwen. Ze volgen een natuurgidsen-
opleiding of bouwen hun zelfstandige activiteit als 
vormingswerker verder uit. 



Invloed van motivatie bij leren 

 Extrinsieke motieven worden bepaald door de 
omgeving. Het kan gaan om: 
 

 gestimuleerd worden om bij te blijven of nieuwe 
vaardigheden te leren en hieruit voordeel te halen, bv. 
een kookcursus voor alleenstaanden; 
 

 leren vanuit sociale identificatie, om tot een groep te 
(blijven) behoren, bv. een cursus creatieve technieken, 
georganiseerd door een vrouwenvereniging; 
 

 leren vanuit maatschappelijke verwachtingen. 
Ouderen willen hun talenten blijven gebruiken en 
zorgen ervoor dat hun kennis up to date blijft,  
bv. bijlessen geven aan kansarme jongeren. 



Motivaties leren bij ouderen 
 
Belang van de ingesteldheid van een 
persoon: 
 
 emotionele stabiliteit 
 extraversie 
 openheid 
 aanpassingsvermogen 
 consciëntieusheid – zelfdiscipline en 

volharding 
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  Leren vraagt … 

 Cognitieve competenties 

 - motivatie 
 - intelligentie 
 - denkvermogen 
 - aandacht 
 - geheugen 
Geheugen 
 - hoe zit het in elkaar en wat verandert er als je ouder wordt? 
 - consequenties van en voor leren? 
 - hoe bepaalt de omgeving ons geheugen (metageheugen)? 
 Omgaan met dat ouder geheugen: wat te doen om te 

ondersteunen? 
 - algemeen 
 - Mindfulness 
 - Geheugentraining 
 - Foton 

 



 Cognitieve competenties die nodig zijn om te leren 
 - motivatie 

 - intelligentie 

 - denkvermogen 
 - aandacht 
 - geheugen 

 



denkvermogen 

Denksnelheid 
 
Snelheid van  
informatieverwerking 
 

aandacht 

Selectieve aandacht 

Verdeelde aandacht 

Wisselende aandacht 





  Leren vraagt … 

 

Geheugen  
 - hoe zit het in elkaar en wat verandert er als je ouder wordt? 
 - consequenties van en voor leren? 
 - hoe bepaalt de omgeving ons geheugen (metageheugen)? 
 

 



G E H EU G E N 

KORTE TERMIJN 
GEHEUGEN 

LANGE TERMIJN 
GEHEUGEN 

IMPLICIET 
GEHEUGEN 

SEMANTISCH EPISODISCH 

feitenkennis gebeurtenissen 

EXPLICIET 
GEHEUGEN 

Hoe zit het 
in elkaar? 



G E H EU G E N 

KORTE TERMIJN 
GEHEUGEN 

LANGE TERMIJN 
GEHEUGEN 

IMPLICIET 
GEHEUGEN 

SEMANTISCH EPISODISCH 

feitenkennis gebeurtenissen 

EXPLICIET 
GEHEUGEN 

Wat verandert 
er? 



Consequenties van leren 
- Aanmaak nieuwe cellen  
- Aanmaak nieuwe verbindingen 
-  Inzet frontale hersengebieden 
- Frequenter gebruik van beide hersenhelften 

Het leerproces bij ouderen  
gaat langzamer en  

moet meer gestructureerd 
Werkgeheugen is trager 

Consequenties voor leren 

Consequenties van en 

voor leren  



E-learning 







Hoe bepaalt de omgeving ons 
geheugen (metageheugen)? 



 Omgaan met dat oudere geheugen: wat te doen om te 
ondersteunen? 

 - algemeen 
 - Mindfulness 
 - Geheugentraining 
 - Foton 



 

21N 1N 33N 

O3F3N1NG ? 

 







Falend 
geheugen 



Leren op uw zeventigste?  

Een mens is nooit te oud om te leren? 

“Het gaat in het leven om leren.  
In mijn vakantiehuis in Frankrijk vinden 
vaak grote congressen plaats, waar 
knappe koppen komen spreken.  
Daar zit ik dan te luisteren, als een 
studentje.  
Dat is het leven: leren en delen  
wat je leerde. (…) 

Salvatore Adamo (69), interview  
De Standaard, 15/16 december 
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