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DOE MEE!
VOOR U LIGT HET EPALE EXTRA MAGAZINE. STEEDS MEER PROFESSIONALS 
WERKZAAM IN DE VOLWASSENENEDUCATIE (VE) VINDEN ELKAAR OP 
EPALE, HET EUROPESE ONLINE PLATFORM DAT IN HET TEKEN STAAT VAN 
KENNIS OPDOEN EN UITWISSELEN EN ELKAAR ONTMOETEN.

Dit magazine kunt u zien als een extraatje, een aanvulling op het platform. Het magazine 

is bedoeld voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het thema ‘e-overheid en laag 

opgeleiden’. 

De Nederlandse overheid hoopt dat haar burgers in 2017 al hun overheidszaken online 

kunnen afhandelen. Als dit lukt, kan dat de relatie tussenoverheid en samenleving sterk 

verbeteren, zo is de gedachte. Maar hoe zorg je ervoor dat ook diegenen die digitaal 

niet zo behept zijn, de overheid nog (blijven) bereiken?

Het Nederlandse EPALE team ging voor u op zoek naar goede praktijkvoorbeelden, 

inspirerende verhalen en goede ideeën uit heel Europa. 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!

N.b. laat u ons vooral weten wat u van dit magazine vindt door een reactie achter te 

laten op ons platform! 

Team EPALE Nederland

"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."

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

https://ec.europa.eu/epale/nl/node/27367
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Wat weerhoudt laaggeletterden ervan om zich 

te laten bijscholen? Nu de overheid steeds meer 

digitaal communiceert, begint ook digitaal onver-

mogen een groter probleem te worden, schrijft 

Bert Pol in een blog op nrc.nl

Lees meer >>

Stichting Leer Zelf Online zet zich in om kwetsbare 

groepen in de samenleving zelfredzamer te maken 

in een wereld die steeds meer digitaliseert en 

ingewikkelder wordt. 

Dat doet de stichting door alle mensen de mogelijkheid 

te geven zelf online te leren.

Lees meer >>

Heeft u plannen voor een project in de volwassenen-

educatie? Bent u op zoek naar partners om inter-

nationaal mee samen te werken?

EPALE heeft een handige partnerzoekfunctie waarmee 

u snel potentiele projectpartners of gelijkgestemden 

kunt vinden.

Lees meer >>

WAAROM
LAAG
GELETTERDEN 
STEEDS 
DIEPER IN 
HET MOERAS 
WEGZAKKEN

'LEER ZELF ONLINE' - BEDENKT 
EN MAAKT WEBSITES EN APPS 
DIE WEL BEGRIJPELIJK EN 
TOEGANKELIJK ZIJN

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

VERGROOT 
UW EUROPESE 
NETWERK!

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

ENGELAND: 
GRATIS TRAININGSMATERIALEN 
VOOR DIGITALE BASISVAARDIGHEDEN
De overheid van Groot-Brittannië kondigde in oktober 2016 

aan gratis trainingsmaterialen ter beschikking te stellen 

voor iedereen die wil werken aan digitale basisvaardigheden. 

Het is een onderdeel van de ambities om een van de meest 

‘digitally-skilled’ naties van de wereld te worden.

Lees meer >>

https://ec.europa.eu/epale/nl/node/27829
https://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre/content/leer-zelf-online-bedenkt-en-maakt-websites-en-apps-die-wel-begrijpelijk-en
https://ec.europa.eu/epale/nl/about-partner-search
https://ec.europa.eu/epale/nl/node/27349
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Tussen 23 en 25 november 2016 vond in Utrecht 

een Europese conferentie plaats over de e-overheid 

en laaggeletterden. De bijeenkomst werd 

georganiseerd door het Nederlandse Agentschap 

Erasmus+ Onderwijs & Training. Rond de 50 

deelnemers wisselden goede ervaringen en voor-

beelden uit.

Lees meer >>

VERSLAG 
INTER-
NATIONALE 
CONFERENTIE 
OVER 
E-OVERHEID 
EN LAAG-
GELETTERDEN

'LEER ZELF ONLINE' - BEDENKT 
EN MAAKT WEBSITES EN APPS 
DIE WEL BEGRIJPELIJK EN 
TOEGANKELIJK ZIJN

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

ENGELAND: 
GRATIS TRAININGSMATERIALEN 
VOOR DIGITALE BASISVAARDIGHEDEN

https://ec.europa.eu/epale/nl/node/29316
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Op EPALE zoekt u in een uitgebreide materialenbank. 

Er zijn al meer dan 1.000 materialen en documenten 

over leren en volwassenen online!

Bekijk meer >>

EPALE
MATERIALEN-
BANK

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Estland is koploper als het gaat om elektronische 

overheidsdiensten. Een voorbeeld voor andere 

landen die worstelen met hoe ze digitale overheids-

diensten op een laagdrempelige en goede manier 

willen aanbieden aan hun burgers.

Lees meer >>

Met de Digimeter kunnen gemeenten, UWV’s en andere 

organisaties snel in kaart brengen of iemand moeite 

heeft met digitale vaardigheden. 

Lees meer >>

Hoe organiseren Vlaamse overheden digitale diensten? 

Verslag van de studiedag, voorjaar 2016.

Lees meer >>

ESTLAND: 
E-OVERHEIDS-
DIENSTEN 
OPZETTEN, ZO 
DOET U DAT!

NEDERLANDSE 
DIGIMETER

VERSLAG VLAAMSE STUDIEDAG 
‘NAAR E-INCLUSIEVE 
DIGITALISERINGSPROCESSEN’

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

http://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre
https://ec.europa.eu/epale/en/node/29302
https://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre/content/nederlandse-digimeter
https://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre/content/verslag-vlaamse-studiedag-naar-e-inclusieve-digitaliseringsprocessen-0
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Hoe kan de Bibliotheek bijdragen aan de digitale 

zelfredzaamheid van Nederlanders?

Lees meer >>

VERSLAG VLAAMSE STUDIEDAG 
‘NAAR E-INCLUSIEVE 
DIGITALISERINGSPROCESSEN’ INSPIRATIE-

SHEET: BIEB 
EN DIGITALE 
ZELFRED-
ZAAMHEID 

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

IERLAND: 
OVER 
DIGITALE 
KAMPIOENEN 
EN INCLUSIE
Lees en bekijk in deze bijdrage hoe 764 volwas-

senen werden klaargestoomd om beter deel te 

kunnen nemen aan publieke diensten. 

Lees meer >>

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen
Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

https://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre/content/inspiratiesheet-bieb-en-digi-zelfredzaamheid
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/centre-story-supporting-communities-digital-inclusion-programme
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DEEL OOK 
UW VERHAAL

Zelf een mooi verhaal over leren en 

volwassenen? Maak een profiel aan en 

deel uw verhaal. 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.

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Beschrijving van het Europese Digitale Competentie 

Raamwerk voor Burgers, ook wel DigiComp.

Lees meer >>

Via het Britse Learn My Way kunnen leerders gebruikmaken van drie online cursussen over maatschappelijke 

diensten van overheden.

Lees meer >>

DIGICOMP 2.0: EUROPEES 
RAAMWERK VOOR DIGITALE 
VAARDIGHEDEN

ENGELAND: UW OVERHEID 
BEGRIJPEN. ONLINE CURSUS

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

https://ec.europa.eu/epale/en/user/register
http://www.cinoppubliekeprogrammas.nl/1_173_Handleidingen.aspx
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
https://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre/content/digicomp-20-europees-raamwerk-voor-digitale-vaardigheden
https://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre/content/engeland-uw-overheid-begrijpen-online-cursus


"EPALE is een
online platform
voor iedereen
die zich bezig-
houdt met het
leren van
volwassenen."
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Dit project werd gefinancierd met de 

steun van de Europese Commissie. De 

verantwoordelijkheid voor deze publicatie 

(mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; 

de Commissie kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor het gebruik van de 

informatie die erin is vervat.
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