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LEER MEE!

INHOUD 
NR. 1

IN NEDERLAND WORDT GEÏNVESTEERD OM VOLWASSENEN AAN HET LEREN 
TE KRIJGEN EN TE HOUDEN. VOLGENS EUROSTAT NEMEN ONGEVEER 1,6 
MILJOEN MENSEN DEEL AAN EEN OPLEIDING OF CURSUS, VOOR HET WERK 
OF VOOR HOBBY OF IN VRIJE TIJD. DAT IS BIJNA 18 PROCENT VAN DE 
25- TOT 65-JARIGEN IN NEDERLAND. ZIJ GAAN NAAR EEN SCHOOL, EEN 
WORKSHOP IN EEN BIBLIOTHEEK OF BUURTHUIS, OF ZE VERRIJKEN HUN 
KENNIS VIA EEN PRIVATE OPLEIDER IN OPDRACHT VAN HUN WERKGEVER. 

Daarnaast zijn er ook volwassen die niet, of onvoldoende, toekomen aan leren, maar dat 

misschien wél willen. Ter illustratie: Nederland kent ook 1,3 miljoen laaggeletterden die 

door een achterstand in taalvaardigheid soms moeilijker mee kunnen doen aan de maat-

schappij. Een deel van hen dúrft misschien niet verder te leren omdat ze slechte ervaringen 

opdeden met leren in het verleden. Hoe kan deze groep tóch aan het leren slaan?

In Europees perspectief doen we het niet gek als het gaat om deelname van volwassenen 

aan een vorm van educatie. Maar het wordt steeds belangrijker voor de Europese eco-

nomie en samenleving om hoger opgeleide volwassenen te hebben. Er bestaat daarom 

zelfs een European Agenda for Adult Learning. Er zijn binnen Europa vele vormen en 

niveaus van ‘volwasseneneducatie’ die al aan deze uitdaging werken.

Om het onderwijs (in welke vorm dan ook) voor al deze lerenden zo aantrekkelijk, modern, 

gestructureerd en kwalitatief mogelijk te maken, investeerde de Europese Commissie 

in het online platform EPALE, een online platform voor iedereen die zich bezighoudt 

met het leren van volwassenen. Via het platform kunnen professionals die werken mét 

of vóór volwassenen, onderling contact leggen en op de hoogte blijven van het laatste 

nieuws, interessante evenementen, beleidsontwikkelingen en onderzoeken. Deze profes-

sionals kunnen docenten zijn, maar ook instellingen, beleidsmakers, onderzoekers en 

natuurlijk vrijwilligers. EPALE is beschikbaar in de 24 officiële EU-talen en maakt deel 

uit van het subsidieprogramma Erasmus+.

In 2016 besteedt EPALE Nederland extra aandacht aan drie thema’s. Van april tot juni 

was dat het thema ‘Migranten’. Welke rol kan onderwijs aan vluchtelingen spelen in 

Nederland (en Europa)? Hoe helpt educatie migranten? Wat kunnen wij leren van immi-

granten? Het Nederlandse EPALE team ging voor u op zoek naar goede praktijkvoor-

beelden, inspirerende verhalen en goede ideeën uit de hele wereld. In dit EPALE extra 

magazine vindt u hiervan een selectie. Voor de volledige verhalen kunt u doorklikken 

naar de website.

Wij wensen u veel leesplezier!
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Laat u ons vooral weten wat 

u van dit magazine vindt 

door een reactie achter te 

laten op ons platform!

"Welke rol kan
onderwijs aan
vluchtelingen
spelen in
Nederland en
hoe helpt 
educatie deze
migranten?"

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen
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VERGROOT 
UW EUROPESE 
NETWERK!

De Taalkit DUTCH brengt structuur aan in de aanpak 

van Nederlands (aan)leren en voorziet vrijwilligers en 

begeleiders van een uitgebreide handleiding (en training).

Lees meer >>

Een groep bibliotheekmedewerkers uit Noorwegen 

kwam met een Erasmus+ subsidie naar Nederland 

(en Zweden) om te kijken hoe onze bibliotheken 

inspelen op de recente aanwas van vluchtelingen. 

Lees over hun ervaringen en over wat we dus kunnen 

leren van onszelf.

Lees meer >>

Het Duitse EPALE team heeft een opsomming 

gemaakt van best-practices op het gebied van (taal)

leermaterialen voor vluchtelingen. Ook zetten zij 

de mogelijkheden op een rij op het gebied van 

subsidiemogelijkheden en trainingsconcepten. De 

meeste bronnen zijn in het Duits, maar het over-

zicht is ook in het Engels toegankelijk. 

De bronnen zijn verdeeld in: achtergronden bij de 

ontwikkeling van leermaterialen, financiering van 

leermogelijkheden, leermateriaal voor cursussen 

Duits, de kwaliteit van (taal)vrijwilligers. 

Lees meer >>

Net in Nederland biedt Nederlandse 

televisieprogramma's aan met 

Nederlandse, Engelse en Arabische ondertiteling om 

nieuwkomers wegwijs te maken in onze samenleving.

Lees meer >>

Heeft u plannen voor 

een project in de volwas-

seneneducatie? Bent u 

op zoek naar partners 

om internationaal mee 

samen te werken?  

EPALE heeft een handige 

partnerzoekfunctie 

waarmee u snel poten-

tiele projectpartners of 

gelijkgestemden kunt 

vinden. 

Lees meer >>

Op EPALE zoek je in een uitgebreide materialenbank. 

Er zijn al meer dan 1.000 materialen en documenten 

over leren en volwassenen online!

Bekijk meer >>

TAALKIT DUTCH
VOOR VRIJWILLIGERS 
EN VLUCHTELINGEN

DE BIBLIOTHEEK OPENT 
HAAR DEUREN VOOR 
VLUCHTELINGEN 

EPALE
DUITSLAND: 
TAAL VOOR
VLUCHTE-
LINGEN 

NET IN 
NEDERLAND  

EPALE
MATERIALEN-
BANK
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https://ec.europa.eu/epale/nl/node/17060
https://ec.europa.eu/epale/en/node/20452
https://ec.europa.eu/epale/de/node/17190
https://ec.europa.eu/epale/de/blog/epale-linklisten-erstorientierung-fluechtlinge-finanzierung-kursformate-und-lernmaterial
https://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre/content/net-nederland
https://ec.europa.eu/epale/nl/about-partner-search
http://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre
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Het project Kitchen on the run bevordert 

persoonlijk contact tussen vluchtelingen 

van over de hele wereld en de lokale bevolking. Tussen 

maart en augustus 2016 trekt een keukencontainer 

door vijf Europese landen (Italië, Frankrijk, Duitsland, 

Nederland en Zweden). De container biedt dagelijks de 

ruimte en gelegenheid om samen te koken en eten 

en om van en over elkaar te leren. 

 

Lees meer >>

HET DOE-HET-ZELF-
VLUCHTELINGENHANDBOEK 
VAN VRIJ NEDERLAND

OVER DE VLUCHTELINGEN 
VAN NU GESPROKEN

KITCHEN ON 
THE RUN

Het Nederlandse maandblad Vrij Nederland bracht in 

November 2015 een special uit met daarin tips van 

vluchtelingen aan nieuwe vluchtelingen. Het devies: 

U bent een vluchteling en u bent net aangekomen 

in Nederland. Hoe gaat u om met al die moeilijke 

momenten? Hoe bouwt u iets op in dit vreemde land? 

Vluchtelingen die u voorgingen geven hier advies. De 

bijlage is ook beschikbaar in Engels en Arabisch.

Lees meer >>

EPALE ambassadeur Jumbo Klercq sprak met collega’s 

die al langer ervaring hebben met migrantengroepen, 

asielzoekers en vluchtelingen.

Bekijk blog Deel I: Doğan Soykan

Bekijk blog: Deel II: Rein Sohilait

Bekijk blog: Deel III: Adiep Autar"De gemeen-
schap is het
hart van
EPALE."

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

https://ec.europa.eu/epale/nl/blog/kitchen-run-integration-kitchen-table
https://www.vn.nl/thema/vluchtelingenhandboek/
https://ec.europa.eu/epale/en/node/18830
https://ec.europa.eu/epale/en/node/19342
https://ec.europa.eu/epale/nl/blog/over-de-vluchtelingen-van-nu-gesproken-3
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HOE GEMEENTEN 
BAAT KUNNEN HEBBEN 
BIJ VLUCHTELINGEN 

WAT IS DE ROL VAN 
VOLWASSENENEDUCATIE IN 
DE VLUCHTELINGENCRISIS? 

EAEA 
STATEMENT

OVERZICHT 
NT2-LEER-
MIDDELEN

DEEL OOK 
JE VERHAAL

HET TEAM VAN
EPALE NL

Hoe gaan gemeenten in Noorwegen om met vluchtelingen en waarom geloven ze 

in het hoge noorden in samenwerking? Inclusief achtergrond van de wettelijke 

kaders waar vluchtelingen (en hun Noorse begeleiders) mee te maken krijgen. 

Maar ook een toelichting op waarom men in Noorwegen gelooft in het principe 

van ‘Nu veel geld uitgeven, straks veel geld besparen’. Andere thema’s in dit 

artikel: hoe krijg je vluchtelingen op de arbeidsmarkt (of naar school).

 

Lees meer >>

In Nederland werkt het EPALE team nauw samen met een groep ambassadeurs. Dit 

zijn professionals die werkzaam zijn binnen het brede veld van educatie voor volwas-

senen. Samen met hen proberen wij de Nederlandstalige pagina's van interessante 

en waardevolle content te voorzien. Want wie weet beter wat er speelt in het veld 

dan de mensen die daar werken zelf? Zoals één van hen zo mooi zei ‘omdat ze met 

hun voeten in de klei’ staan. Wie de ambassadeurs zijn, en waarom zij EPALE een 

goed initiatief vinden is te zien in een aantal filmpjes.

Bekijk hier >>

Onderwijs aan volwassenen draait niet alleen om het 

vinden van werk - de verworven kennis en vaardig-

heden komen op tal van gebieden van pas. Zeker nu, 

met de vluchtelingencrisis van dit moment, speelt 

volwasseneneducatie een cruciale rol. 

Edyta Kadula, redacteur voor EPALE, gaat in op de vraag 

hoe Europa probeert via educatie sociale inclusie te 

versterken. 

Lees meer >>

De European Association for the Education of Adults 

(EAEA) wijst erop dat aanbieders van volwassenen-

educatie en maatschappelijke organisaties een 

fundamentele ondersteunende rol spelen bij de 

komst van vluchtelingen en hun opvang voor 

langere tijd in de gastlanden.

Lees meer >>

In Tijdschrift Les 197 van april 2016 staat 

een overzicht van álle Nt2-leermiddelen die 

in de periode 2009 - 2016 zijn verschenen in 

Nederland en Vlaanderen.

Lees meer >>

Zelf een mooi verhaal over leren en (volwassen) 

vluchtelingen? Maak een profiel aan en deel je ver-

haal via een blog op het platform! Het Nederlandse 

EPALE team helpt u graag om ook uw bijdrage op 

het platform te zetten. Of misschien kunnen wij u 

helpen met het insturen van een ‘partnerverzoek’ 

voor internationale samenwerking? Kijk ook eens 

hier voor handleidingen of neem contact met ons 

op via epale@cinop.nl.

In Nederland is CINOP aangewezen als 

National Support Service (NSS) en heeft als 

taak om EPALE te laten leven bij iedereen die zich 

inzet voor het leren van volwassenen. Een team van 

5 professionals binnen CINOP (Nationaal Agentschap 

Erasmus+) faciliteert de Nederlandse content op 

EPALE. Als NSS blijven we in nauw contact met de 

belangrijkste spelers in Nederland. 

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

DE AMBASSADEURS 
VAN EPALE NL 
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https://ec.europa.eu/epale/nl/content/hoe-gemeenten-baat-kunnen-hebben-bij-vluchtelingen
https://ec.europa.eu/epale/nl/node/15298
https://ec.europa.eu/epale/en/node/20546
https://ec.europa.eu/epale/en/node/20546
https://ec.europa.eu/epale/nl/content/eaea-statement-volwasseneneducatie-kan-een-belangrijke-rol-spelen-de-huidige
https://ec.europa.eu/epale/nl/content/eaea-statement-volwasseneneducatie-kan-een-belangrijke-rol-spelen-de-huidige
https://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre/content/dubbeldik-overzicht-nt2-leermiddelen-nederland-vlaanderen
https://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre/content/dubbeldik-overzicht-nt2-leermiddelen-nederland-vlaanderen
https://ec.europa.eu/epale/nl/user/register
https://ec.europa.eu/epale/nl/content/epale_blog_post
http://www.cinoppubliekeprogrammas.nl/1_173_Handleidingen.aspx
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
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