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Informeel leren

Vormen van leren die opzettelijk of weloverwogen zijn, maar niet 
geïnstitutionaliseerd. Ze zijn minder georganiseerd en gestructureerd 
dan formeel of niet-formeel onderwijs. Informeel leren kan betrekking 
hebben op leeractiviteiten die plaatsvinden in het gezin, op de 
werkplek, in de plaatselijke gemeenschap en in het dagelijks leven, op 
basis van zelfsturing, gezinssturing of sociale sturing.
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Curriculum studies

• Phantom curriculum: media 

• Concomitant (gelijktijdig, vergezellend) curriculum: gezin, familie, 

nabije omgeving, …

• Internal curriculum: wat ze leren geïntegreerd met hun ervaringen 

en leefwereld 

• Informal curriculum : bijv. UNESCO-dagen, activiteiten 

• Hidden curriculum: “wat leren we hen zonder het hen te leren?” 
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Meer aandacht voor de discursieve processen van informeel en alledaags leren in 
het gezin en de gemeenschap, en voor de leer-kracht of het kapitaal van die 
kennis die kinderen in deze settings verwerven, moedigt het soort school- en 
klasomstandigheden aan waarin kinderen en jongeren actief aspecten van hun 
wereld verkennen die hen interesseren, agency in en betrokkenheid bij hun leren 
ervaren, en keuzes maken over met wie zij tijd doorbrengen en wat zij in hun leren 
prioriteit geven. Informeel leren biedt jongeren de mogelijkheid om hun leren op 
natuurlijke wijze zelf te beoordelen en een goed inzicht te ontwikkelen in wat 
voor hen werkt en waarom. Wanneer jongeren zich actief bezighouden met 
fysieke, technologische en sociale ruimten om hun leren te bevorderen, leren zij 
ook het nut van de instrumenten en mensen om hen heen te waarderen. Al deze 
competenties of vaardigheden zijn ook van belang voor wat er in formele 
onderwijsomgevingen gebeurt. (Vertaald met www.DeepL.com/Translation)
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Zichtbaar maken &
integreren in formeel onderwijs…
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http://www.pz.harvard.edu/thinking-routines
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http://carma-project.eu/


Informele leerruimtes school creëren

• Manieren van werken: collaboratief leren, creativiteit, reflectie op 
eigen leefwereld, omgeving en ervaringen, dialoog, projectmatig 
werken, artistiek werken, ‘embodiment’, simulaties, gaming, …

• Samenwerken met educatieve en andere organisaties (crossover
learning)

• Waarom? Misverstanden (misconceptions), attitudes, diep leren, 
transformatief leren 

☺
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https://ou-iet.cdn.prismic.io/ou-iet/22020571-3ef2-4d01-8ec3-3ad108dcb041_innovating_pedagogy_2015.pdf


A “killjoy”

• Wat in informele ruimtes afleren en opnieuw leren? De school als 
plaats om ‘vrij’ te leren?

• Wat in de school (formele leerruimte) afleren en opnieuw leren?
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Bronnen

• https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261818/Pathways_II_towards_recognition_of_non-
formal_learning_Jan_2011.pdf/6af26afb-daff-4543-9253-da26460f8908

• https://unsplash.com voor de meeste foto´s

• www.carma-project.eu

• http://www.pz.harvard.edu
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