Woensdag 12 oktober 2022 organiseren EPEA-NL en Klasbak het webinar
“21e eeuwse vaardigheden en educatie in detentie”
Wat betekent dat voor het aanbod en de rol van de begeleider?
De wereld verandert, steeds sneller. Dat is een gegeven. Het gaat om een combinatie van kennis,
houding, kunde, waarde en normen. De trends daarin globalisering, individualisering,
digitalisering/medialisering, technologisering en flexibilisering van arbeidsmarkt.
Die veranderende wereld geeft implicaties voor onze plaats, onze rol in de samenleving.
Dat vergt andere sleutelcompetenties. Van ons als burger, als betrokkene bij de educatie van
gedetineerden.
Onderwijs, volwasseneneducatie helpt mensen via leven-lang-leren hiermee om te kunnen (blijven)
gaan. Hetgeen we 10 jaar geleden hebben geleerd voldoet niet meer.
Educatie in detentie is een bijzondere vorm van volwasseneneducatie. Wat betekent dat alles voor het
aanbod aan educatie in de PI’s? Wat voor de rol van de begeleiders?
In dit webinar gaan we daarnaar samen op zoek. Doe je hieraan mee?
Het programma 12 oktober 2022 van 11.00 tot 13.00 uur ziet er alsvolgt uit:

11.00 – 11.15 Welkom en een korte inleiding op het thema
Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden?

Frans Lemmers (NL)

11.15 – 11.35 21e eeuwse vaardigheden. Hoe leer je die?
Hoe kan het volwassenenonderwijs daarin
een rol vervullen?

Ligo (B)

11.35 – 12.00 Educatie in detentie is bijzondere vorm van
het volwassenenonderwijs. Wat kan het aanbod,
de docent en begeleider in de PI daarin betekenen?
Welk aanbod is nodig? Welke rol vraagt dat
van de docent/begeleider? Benoemen van
discussievragen.

Ana Ferrando (B) en
Saskia Schuiling (NL)

Korte break voor koffie en toilet
12.15 – 12.45 Discussie in groepen deelnemers NL/B gemengd
12.45 – 13.00 Digisterker binnen detentie:
“Werken met de e-overheid”1
13.00

Afronding en sluiting webinar

Chantal Venema
Liesbeth DeDonder (B)

Voor deelname aanmelden webinar, ga naar webinar.epeanl@gmail.com
en meld je aan onder vermelding van naam, functie en werkplek (dit t.b.v. indeling in
discussiegroepen). Na aanmelding ontvang je een bevestiging.
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Van dit lesprogramma kunnen sinds kort alle PI’s in Nederland gebruik maken. Toegelicht wordt wat dit programma
inhoudt, hoe de PI-docent dit programma kan aanbieden, welke vorm gekozen kan worden en hoe er mee gestart kan worden.
Via dit webinar hoop Digisterker PI-docenten enthousiast te maken.

