
Hoe vind ik 
een projectpartner 
op EPALE?

Wat is EPALE?
EPALE (Electronic Platform for Adult Education in Europe) is hét Europese 

platform voor de volwasseneneducatie en is gratis toegankelijk voor 

iedereen die zich bezighoudt met lerende volwassenen. EPALE is het 

Europese kruispunt waar de laatste trends, innovaties, activiteiten, beleid 

en onderzoek over de volwasseneneducatie samenkomen.

Europese mobiliteit en samenwerking
EPALE wordt ondersteund door het Europese programma Erasmus+ 

met subsidiemogelijkheden voor mobiliteit en samenwerking in Europa. 

Jobshadowing, het volgen van een training of een seminar bijwonen zijn 

mogelijkheden binnen de actielijn KA1: lerende mobiliteit. Het op Europees 

niveau samenwerken aan bijvoorbeeld een methodiek of een aanpak voor een 

specifieke doelgroep is mogelijk binnen de actielijn KA2: strategische partnerschappen.

Potentiële samenwerkingspartners 
Op EPALE vind je organisaties en personen die geïnteresseerd zijn om met jou samen te werken 

voor beide actielijnen. Nodig anderen uit contact met je op te nemen met een partnerverzoek. 

Vergroot je netwerk en raak betrokken. Laat zien dat je Europees wilt samenwerken en voeg je 

organisatie toe. Volg de stappen zoals beschreven op de achterzijde van deze flyer. 



Zoek projectpartners 
In drie stappen  

1 Ga naar: https://ec.europa.eu/epale/nl en houd deze uitleg bij de hand.

2 Klik op het icoontje ‘partner zoeken’ in het startscherm.  

3 Bekijk onderstaande afbeelding van het scherm: aan de rechterzijde staan de linkjes die je 

kunt openen op de site.

• Klik hier voor meer informatie over de partnerzoekfunctie.

• Voeg hier je organisatiegegevens toe. Je bent nu vindbaar voor andere organisaties.

• Bekijk andere organisaties voor samenwerkingsmogelijkheden.

• Voeg je partnerverzoek toe conform de instructies.

• Met een privéruimte kun je samen sparren en documenten uitwisselen zonder dat je 

mailbox dichtslibt.
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