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Project een leven lang leren voor iedereen



Het onderzoek…



Een leven lang leren…
voor iedereen???

Onderzoek naar het onderwijsaanbod in Almere voor mensen met een 
leerbeperking en de ervaren knelpunten



Uitvoer onderzoek

Klankbordgroep

Internet

Projectgroep

Februari – juni/augustus 2021



Uitvoer onderzoek



De resultaten…



Resultaten onderzoek

Overzicht van aanbod

Zicht op knelpunten



Resultaten onderzoek

• Er zijn heel wat plekken gevonden voor dagbesteding, leerwerk en talentontwikkeling
• Er is minder aanbod voor het leren van taal en rekenen en algemene vaardigheden

Aanbod

• Onderwijs
• Dagbesteding
• Leer-werk plekken
• Talentontwikkeling
• Overige vaardigheden

Aanbod



Resultaten onderzoek

• Niet voldoen aan criteria voor deelname aan aanbod
• Geen erkend diploma
• Geen veilige omgeving

• Geen financiële regelingen
• Belemmerende regelgeving

• Begeleiding die niet gericht is op ontwikkeling (dagbesteding, instellingen etc.)
• Bejegening, pamperen, niet serieus genomen worden
• Begeleiders die niet goed weten hoe en wat mensen kunnen en willen leren 
• Aangeleerde hulpeloosheid / inschatting van mogelijkheden zelfredzaamheid

Knelpunten



Vervolgplannen

• Coördinator voor matching vraag en aanbod
• Ontbrekend aanbod in Almere aanvullen
• Mogelijkheden inclusief onderwijs verkennen
• Verbinding leggen met andere partijen

Daarnaast meer inzicht krijgen in: 

• Leerbehoeften van de doelgroep 
• Ervaringen en visie begeleiding
• Regelgeving en financiële regelingen



Vervolgplannen
Eerste concrete stappen

Meedoen in het vervolg?
m.donkervoort@windesheim.nl
m.vanhoek@ocoalmere.nl

mailto:m.donkervoort@windesheim.nl
mailto:m.vanhoek@ocoalmere.nl


Einde presentatie

Met dank aan allen die aan het 

project hebben meegewerkt!!!



• Daniel Toebes

• d.toebes@iederin.nl

• https://iederin.nl/

• Ellis Jongerius

• e.jongerius@lfb.nu

• Https://lfb.nu/

Coreferent: LFB en Ieder(In)



• https://jeroenleertdoor.nl/ov
er-mij/

• Jeroen Leert Door

Ervaringsdeskundige: Jeroen



Facebookbericht met foto’s van de bijeenkomst

• Link naar het bericht: 

• https://www.facebook.com/
ocoalmere/posts/58698490
9380534

https://www.facebook.com/ocoalmere/posts/586984909380534
https://www.facebook.com/ocoalmere/posts/586984909380534

