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Educación popular



Wat is Educación Popular?

Educación Popular is onderwijs voor het volk: ’leren in de taal van het volk’ 
(volksonderwijs). De methodiek is in Nederland bekend als ‘exemplarisch leren’ 
of ‘ervarend leren’. Het gaat om leren vanuit de eigen ervaring (en niet vanuit 

lesboeken). Aansluiten bij de ervaringswereld van mensen en van daaruit 
handelingsperspectieven ontwikkelen. Bron: Buurtwijs.nl

•Het is een collectief/groepsproces, een co-creatie: iedereen geeft les en 
leert.

•De leraar en de leerlingen leren samen, leadership is gedeeld.

•Startpunt is de concrete ervaring van de ’leerlingen’ (ervaringen en 
zorgen/behoeften).

•EP leidt tot kritische reflectie op concrete ervaringen met als doel een 
positieve verandering.

https://www.buurtwijs.nl/content/over-paulo-freire


Waar komt het vandaan?

Educación Popular
komt uit Brazilië en 
Chili. 

Het is daar in de jaren 
1960 ontstaan tijdens 
de 
alfabetiseringsprojecten 
onder boeren van 
filosoof en pedagoog 
Paulo Freire en zijn 
medestanders, zoals 
Ernesto Repetur.

De volwassen studenten van Freire, veelal boeren, leerden te lezen en schrijven door hun 
fundamentele problemen te bespreken. Zij bespraken de onderdrukking die ze hadden ervaren, 
zoals het geen toegang hebben tot landbouwgrond.

De oorzaken van hun onderdrukking werden de boeren zo duidelijk. Zij analyseerden en bespraken 
welke collectieve acties zij konden ondernemen om hun sociale situatie te veranderen.

De term die gebruikt wordt door Freire om dit proces aan te duiden is conscientizaçao oftewel
'bewustwording'. Door dit proces konden de boeren nieuwe vaardigheden verwerven en hun eigen 
leven/praktijk/werkelijkheid begrijpen en zich organiseren voor verandering.

De militaire coups in Brazilië van 1964 en in Chili in 1973 betekenden het einde van het werk van 

Paulo Freire en Ernesto Repetur. Maar de kiem van het nieuwe concept van bevrijdingsonderwijs
was gelegd.

https://www.canonsociaalwerk.eu/int/details.php?cps=21


LOU & ERNESTO
REPETUR
IN GESPREK 
OVER PAULO FREIRE
“Een vogeltje na jaren in een kooi zal niet gaan vliegen als de 

deur van de kooi opengaat. Hij zal weer moeten leren vliegen. 

Wij moeten de onderdrukten helpen vliegen”.



PAULO FREIRE: 
EMPOWERMENT EN 

EDUCACIÓN POPULAR
Een presentatie.

Door: Mellouki Cadat-Lampe



Zie ook: Jenny Boumans (2012), Naar het hart van empowerment. Deel 1 en Deel 2; Tine van Regenmortel (2008), Zwanger van 

empowerment. Een uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg en het artikel Empowerment van het Canon Sociaal Werk. 

https://www.movisie.nl/publicaties/naar-hart-empowerment-deel-1
https://www.movisie.nl/publicaties/naar-hart-empowerment-deel-2
https://www.canonsociaalwerk.eu/1990_empowerment/2008 Tine van Regenmorten zwanger van empowerment.pdf
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_ggz/details.php?cps=13&canon_id=296


Zie: Marie-Hélène Bacqué, Carole Biewener (2015), L’empowerment, une pratique émancipatrice. Paris : La 

Découverte. 

En op het Canon van het Sociaal Werk: Paulo Freire, Michel Foucault, Saul Alinsky

https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/details_verwant.php?cps=0&verwant=38
https://www.canonsociaalwerk.eu/int/details.php?cps=15
https://www.canonsociaalwerk.eu/int/details.php?cps=12&canon_id=333








Zie ook: artikel 1968 Nieuwe sociale bewegingen, Canon Sociaal Werk

https://www.canonsociaalwerk.eu/be_scw/details.php?cps=15






PRAKTIJKVOORBEELD NEDERLAND: 
Educación Popular: kansrijk en effectief bij aanpak 
gezondheidsachterstand

■ Educación Popular/ Popular Education is één van de kansrijke en effectieve 
methodes om gezondheidsachterstanden bij kansarme gezinnen terug te dringen.

■ Onderzoeksrapport ‘Het terugdringen van gezondheidsachterstanden: een 
systematisch overzicht van kansrijke en effectieve interventies’ door Mariëlle A. 
Beenackers, Wilma J. Nusselder, Joost Oude Groeniger, en Frank J. van Lenthe van 
het Erasmus MC, Rotterdam (2015)

– Doel: gemarginaliseerden sociale en politieke controle te geven over hun eigen 
leerproces en om sociale veranderingen te bewerkstellingen.

– Ervaren gezondheid

– Community-based

– Ontwikkeling van sociaal kapitaal

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy85GVh8DXAhVFnRoKHaikAbgQFggnMAA&url=https://www.fnozorgvoorkansen.nl/wp-content/uploads/2016/11/Het-terugdringen-van-gezondheidsachterstande


PRAKTIJKVOORBEELD NEDERLAND: Betere gezondheid voor Somalische en Afghaanse Nederlanders

http://gtd.fnozorgvoorkansen.nl/editie-02#!/gezonder-leven-voor-somalische-en-afghaanse-nederlanders



