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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 (ONLINE) ONTMOETEN. AAN HET 
PLATFORM DOEN RUIM 25.000 GEBRUIKERS MEE UIT MEER DAN 24 
EUROPESE LANDEN. CONTENT IS BESCHIKBAAR IN MEER DAN 30 TALEN!

In het voorjaar van 2017 liet het Nederlandse EPALE-team zich voor content inspireren 

door de European Association for the Education of Adults (EAEA). Deze organisatie viert 

dit hele jaar de impact en voordelen van educatie van volwassenen met de campagne  

"The Power and Joy of Learning”.  

Met dit magazine vieren wij het feestje mee. 

Op de komende pagina’s vindt u een beknopt overzicht van de highlights die op EPALE 

verschenen over het thema ‘De opbrengst van deelname van volwassenen aan educatieve

activiteiten’. Voor de volledige tekst kunt u doorklikken naar het oorspronkelijke artikel.

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

"EPALE, het Europese online platform 
staat in het teken van kennis opdoen 
en kennisuitwisseling. Aan het platform 
doen ruim 250.000 gebruikers mee 
uit meer dan 24 Europese landen."

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

http://www.eaea.org/en/policy-advocacy/2017-the-year-of-adult-education-in-europe.html
https://ec.europa.eu/epale/nl/node/33528
https://ec.europa.eu/epale/nl/node/33528
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Is het wel zo makkelijk om te praten over de voordelen van volwasseneneducatie? 

EPALE ambassadeur Jumbo Klercq benadrukt dat het in ieder geval nodig is om 

er over te (blijven) praten en legt uit waarom.

Lees meer >>

GEDACHTEN, 
OVERWEGINGEN 
EN VRAGEN - 
EEN INLEIDING BIJ 
HET THEMA 

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Eind 2016 schreef een aantal betrokkenen uit het ve-veld op persoonlijke titel over 

welke aandachtspunten onderscheiden kunnen worden om de maatschappelijke 

functie van de volwasseneneducatie op de kaart te houden en in de toekomst te 

waarborgen: Wil van Dijk, Monique Deenik, Sylvia de Groot Heupner, Simon Verhallen, 

Ina den Hollander, Maurice de Greef & Elwine Halewijn.

Lees meer >>

AANDACHTS-
PUNTEN 
VERSTERKING 
VOLWASSENEN-
EDUCATIE 
NEDERLAND  

https://ec.europa.eu/epale/nl/blog/gedachten-overwegingen-en-vragen-een-inleiding-bij-het-thema-van-de-maand
https://ec.europa.eu/epale/en/node/30231
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De nieuwe EAEA-beleidsnota "Leren en vaardigheden voor volwassenen in Europa" 

bevat doelstellingen en aanbevelingen voor volwasseneneducatie en het 

ontwikkelen van vaardigheden door volwassenen in Europa.

Lees meer >>

EAEA-
BELEIDSNOTA: LEREN 
EN VAARDIGHEDEN 
VOOR VOLWASSENEN 
IN EUROPA

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Brid Connolly beschrijft hoe volwasseneneducatie in Ierland zich de afgelopen 

decennia heeft ontwikkeld en hoe een sociaal project in een op bevordering 

van toepasbare strategie is veranderd.

Lees meer >>

"VOLWASSENEN-
EDUCATIE DIE DE 
MENSELIJKE GEEST 
IN PERSOONLIJKE, 
SOCIALE EN 
CULTURELE ZIN 
VOORUITHELPT" 

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

https://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre/content/eaea-beleidsnota-leren-en-vaardigheden-voor-volwassenen-europa
https://ec.europa.eu/epale/nl/blog/adult-education-enhances-human-spirit-personal-social-and-cultural-terms


"Content op
EPALE is
beschikbaar
in meer dan
30 talen."
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Op EPALE zoekt u in een uitgebreide materialenbank. Er staan al meer dan 6.000 materialen en documenten 

over leren en volwassenen online!

Lees meer >>

EPALE MATERIALEN 

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Wat vinden ze elders in Europa van de voordelen van 

volwasseneneducatie? Lees het op deze focuspagina 

met blogs, nieuws, materialen en filmpjes.

Lees meer >>

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 

om u op weg te helpen met het plaatsen van content op EPALE of neem contact met ons op via epale@cinop.nl

FOCUS EPALE
FEBRUARI: 
DE VOORDELEN 
VAN 
VOLWASSENEN-
EDUCATIE  

DEEL OOK UW VERHAAL  

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

https://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre
https://ec.europa.eu/epale/nl/blog/epale-february-focus-benefits-adult-learning
http://www.cinoppubliekeprogrammas.nl/1_173_Handleidingen.aspx
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
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Theo van Dellen van de RUG: “Het lijkt erop dat we in 

maatschappelijk opzicht schijnen te denken dat ‘we’ 

zo goed weten ‘wat’ de volwassenen moeten leren.  

Maar tegelijkertijd verhouden we ons ambigue naar 

het ‘waarom’, het ‘voor wie’ en het ‘hoe’.”

Lees meer >>

Analyse van acht interviews met Engelse, volwassen 

leerders die werden gehouden in het kader van het 

BeLL-project van de EU. 

Geschreven door Dr. Sam Duncan, hoofddocent 

Volwasseneneducatie en Geletterdheid aan het ULC 

Institute of Education in het Verenigd Koninkrijk.

Lees meer >>

DE 
STAAT VAN 
VOLWASSENEN- 
EDUCATIE IN 
NEDERLAND 

OVER DE 
OPBRENGSTEN 
VAN 
VOLWASSENEN-
EDUCATIE  

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

https://ec.europa.eu/epale/nl/blog/de-staat-van-volwasseneneducatie-nederland
https://ec.europa.eu/epale/en/node/33835
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Er bestaat een sterk verband tussen volwasseneneducatie en gezondheid en welzijn; leren kan niet alleen een 

gezonde levensstijl bevorderen en de gezondheidsgeletterdheid verbeteren, maar zelfs ook het persoonlijk 

welzijn en een algemeen gevoel van tevredenheid stimuleren.

Lees meer >>

Voor het stimuleren van een leven lang leren is meer aandacht nodig voor de opbrengsten van het informeel 

leren. Het stimuleren van het informeel leren kan door leerrijke werkomgevingen te creëren voor werkenden en 

door tegelijkertijd te werken aan mogelijkheden voor erkenning van wat er op de werkvloer geleerd wordt. Dat 

concluderen de onderzoekers van ecbo. 

Lees meer >>

GEZONDHEID, WELZIJN 
EN VOLWASSENENEDUCATIE 

LEVEN LANG LEREN: 
EEN PERSPECTIEF VANUIT 
HET BEROEP - LEREN VOOR 
EEN STERKERE ARBEIDS-
MARKTPOSITIE 

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

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 vijf 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.

HET TEAM VAN EPALE NL 

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

https://ec.europa.eu/epale/nl/blog/health-well-being-and-adult-education
https://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre/content/leven-lang-leren-een-perspectief-vanuit-het-beroep-leren-voor-een-sterkere 
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Andrew McCoshan gaat in op de vraag hoe de sector volwasseneneducatie kan helpen gehoor te geven aan de 

oproep van de Raad van de EU om trajecten te ontwikkelen voor volwassenen met weinig basisvaardigheden.

Lees meer >>

WE ZIJN ERVAREN IN HET 
OPZETTEN VAN EFFECTIEVE 
“BIJSCHOLINGSTRAJECTEN”!  

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

Heeft u plannen voor een project in de volwasseneneducatie? Bent u op zoek naar partners om internationaal 

mee samen te werken? EPALE heeft een handige partnerzoekfunctie waarmee u snel potentiële projectpartners 

of gelijkgestemden kunt vinden.

Lees meer >>

VERGROOT UW 
EUROPESE NETWERK! 

Nieuws Blogs

Materialen Algemeen

https://ec.europa.eu/epale/en/node/33836
https://ec.europa.eu/epale/nl/about-partner-search


"Als lid van de
community
kunt u via de
functies van de
website in
contact komen
met collega's
uit heel Europa."
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