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Volwasseneneducatie  
is méér dan taal, rekenen 
en digitale vaardigheden

Verleggen van focus

Jarenlang lag de focus op het aanbod van taal, rekenen en digitale vaardigheden: hierdoor zouden mensen 
kunnen deelnemen aan de maatschappij en aan de arbeidsmarkt. De persoonlijke ontwikkeling: hoe ga ik 
om met mijn moeilijke thuissituatie, wie ben ik, wat vind ik leuk, hoe maak ik mijn keuzes, heeft de laatste 
decennia geen prioriteit gehad. 

Aansprekende initiatieven

Er zijn tal van initiatieven die volwassenen breder aanspreken dan alleen via de basisvaardigheden taal, 
rekenen en digitale vaardigheden. Initiatieven die aansluiten bij de interesse van de deelnemers zelf zoals 
programma’s als KLASSE! en Oefenen.nl en Leven Lang Leren.

Inspiratie voor breder leren

In dit magazine besteden we aandacht aan verschillende initiatieven die volwassenen breder aanspreken. 
Laat u inspireren, bekijk de mogelijkheden om basisvaardigheden te verbreden. Zoek zelf of samen met anderen 
of er meerdere antwoorden mogelijk zijn op de vragen, wensen en behoeften van deelnemers in deze tijd. 

Doe ook mee!

Ook een mening of aanvulling? Gebruikt u zelf een wervingsmethode die werkt? Wij stellen uw bijdrage op 
prijs! Laat het weten door een eigen bijdrage te plaatsen of e-mail ons via epale@cinop.nl.

Team EPALE Nederland

https://ec.europa.eu/epale/nl
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
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Nordic Bildung

De bloesjes van mijn 
moeder 

Deel ook uw verhaal

EPALE materialen

Blog

Blog

Algemeen

Materiaal

Tegenwoordig valt het woord ‘Nordic Bildung’ vaker als er over onderwijs 
gesproken wordt. Bildung houdt meer in dan alleen cognitieve vaardig-
heden. Het is gericht op volledige ontplooiing. Taal en rekenen zijn nog 
steeds belangrijk, maar persoonlijke ontwikkeling, verantwoordelijkheids-
besef, vertrouwen in het omgaan met de wereld om hem heen, het 
bepalen en respecteren van waarden krijgen steeds meer aandacht in 
het onderwijs. Dit geldt ook voor de volwasseneneducatie.

Lees meer

Schrijven is een belangrijke basisvaardigheid om mee te kunnen draaien 
in de maatschappij. Denk aan formulieren, abonnementen, e-mails, je 
kan er niet meer omheen. Als je schrijfvaardig in de breedte wilt zijn, 
gaat het ook om andere dingen. Wie ben je, waar kom je vandaan, hoe 
kun je je zelfvertrouwen vergroten, welke keuzes maak je op basis van 
eigen verleden? Je levensverhaal schrijven is een mooie manier om 
deze aspecten van jezelf te ontdekken en versterken. Levensverhaal-
deskundige José Franssen schreef zelf een levensverhaal, over de zorg 
voor haar moeder.

Lees meer

Zelf een mooi verhaal over basisvaardigheden in de breedte? 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? Neem met de algemene handleiding 
kennis van alle mogelijkheden op EPALE. Voor het plaatsen van 
verschillende items op EPALE zijn tevens beknopte handleidingen 
beschikbaar. Neem voor eventuele vragen contact met ons op via 
epale@cinop.nl.

Ook al is er officieel geen sprake van volwasseneneducatie
in de breedte, er zijn veel initiatieven die de ontplooiing 
van volwassenen op een creatieve manier invullen. Muziek, 
beeldende kunst, theater en verhalen vormen de ingang om 
volwassenen te benaderen. Een aantal initiatieven wordt 
hieronder benoemd: sluit je aan, laat je erdoor inspireren 
en zoek uit op welke manier je jouw aanpak breder kunt 
maken.

Op EPALE zoekt u in een uitgebreide materialenbank. Er zijn al meer dan 
6.000 materialen en documenten over leren en volwassenen online!

Lees meer

Creatief basisvaardig

https://ec.europa.eu/epale/nl
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/basisvaardig-de-breedte
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/levensverhalen
https://www.cinop.nl/wp-content/uploads/2019/09/145-201917epale_handleidingdef_web.pdf
https://www.cinop.nl/epale
https://epale.ec.europa.eu/nl/resource-centre
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KLASSE!

Bildung Rose  

Materiaal

Materiaal

KLASSE! is een methodiek om laaggeletterde NT1’ers te vinden, te 
benaderen en te werven. Het programma is gebaseerd op vier profielen 
en biedt materialen voor een wervingsstrategie. Per doelgroep worden 
profielkenmerken zoals leeftijd, gezinssituatie, werk, leefwereld, dagelijkse 
bezigheden enzovoort in kaart gebracht. De gerichte cursussen, passend 
bij de leervraag, bijvoorbeeld ‘foto’s uploaden’ en ‘eigen bedrijf starten’ 
dienen als ‘opstapje’ naar een training basisvaardigheden. KLASSE! 
maakt de stap om deel te nemen, zo klein mogelijk.

Lees meer

Naarmate de maatschappij complexer wordt, moeten ook wij veranderen 
om te overleven en te groeien. Inzicht in de relatie tussen onszelf en de 
maatschappij is dan ook cruciaal. De Deense Lene Rachel ontwikkelde De 
Bildung Rose. Een educatief model om onze innerlijke wereld te verbinden 
met de samenleving waarin we opgroeien. Het brengt de relatie tussen 
onszelf en de samenleving in kaart. Het model vertaalt het oude begrip 
Bildung naar onze moderne tijd.

Lees meer

Pluspunt is een expertisecentrum voor senioren en participatie. 
Pluspunt organiseert inspirerende cursussen en projecten 
voor senioren en organisaties die werken met senioren. De 
activiteiten zijn gericht op advies, begeleiding en coaching en 
deskundigheidsbevordering. 

Lees meer

Nederlands leren is leuk, vooral met live muziek, zang, toneel 
en eigentijds poppenspel. Voorstellingen met interactie van 
het publiek waarbij zelfs lesmateriaal voorhanden is. Vrolijke, 
leerzame voorstellingen en workshops voor volwassenen die 
bezig zijn met het leren van Nederlands. 

Lees meer

Creatief basisvaardig

Creatief basisvaardig

Pluspunt

NT2-theater 
De Spraakversterker

https://ec.europa.eu/epale/nl
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/89176
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/de-bildung-rose
http://www.pluspuntrotterdam.nl
https://www.despraakversterker.nl
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Liedjeskast als 
bouwsteen voor Bildung

Materiaal

Expertisecentrum Oefenen.nl ontwikkelde de Liedjeskast: een geheel 
andere manier om taalvaardigheden te verbeteren. Geschreven liedjes, 
speciaal voor volwassenen, staan centraal. De aanpak werkt enthousias-
merend en biedt mogelijkheden om buiten de cursus aan de gang te gaan, 
bijvoorbeeld door samen te zingen in een buurthuis of bibliotheek. 
Oefenen.nl heeft de Liedjeskast met haar brede benadering al op diverse 
niveaus geïntegreerd in hun aanpak.

Lees meer

Vergroot uw
Europese 
netwerk!

Algemeen

Heeft u plannen voor een project 
in de volwasseneneducatie? Bent
u op zoek naar partners om inter-
nationaal mee samen te werken? 
EPALE heeft een handige partner-
zoekfunctie waarmee u snel 
potentiele projectpartners of 
gelijkgestemden kunt vinden.

Lees meer

De kennisfabriek verzorgt communicatie- en persoonlijke ontwikkelingstrainingen. De activiteiten zijn 
gericht op de persoonlijke ontwikkeling en ondersteunen het maken van betere keuzes in zowel de 
privé als de werksfeer. Het aanbod is zeer divers: een bokstraining, een workshop over het omgaan 
met verlies en rouw op de werkvloer, zelfvertrouwen met theaterspel enzovoort.

Lees meer

Creatief basisvaardig

Persoonlijke ontwikkeling

Estse volwasseneneducatie waarin 
vorming en creativiteit centraal staan

Blog

Miryam de Hoo en Riet Thijssen, beiden consultants van het Nationaal Agentschap Erasmus+, bezochten 
in juni 2019 Estland voor een job shadowing. Zij maakten kennis met de volwasseneducatie in Estland, die 
eerder inzet op sociale en creatieve dimensies dan op taal en rekenen. De Estse aanpak kan een inspiratie 
zijn voor Nederland. 

Lees meer

https://ec.europa.eu/epale/nl
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/de-liedjeskast-als-bouwsteen-voor-bildung
https://www.cinop.nl/wp-content/uploads/2019/09/EPALE_flyer_partner_zoeken-web.pdf
https://www.cinop.nl/wp-content/uploads/2019/09/EPALE_flyer_partner_zoeken-web.pdf
https://ec.europa.eu/epale/nl/about-partner-search
https://dekennisfabriek.nu/persoonlijke-ontwikkeling-page
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/job-shadowing-talinn
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Bildung is een actueel thema binnen het gehele onderwijs, dus niet alleen in de volwasseneneducatie. Bildung is het proces waarbij individuen 
zichzelf leren plaatsen in de wereld, door zich te ontplooien, maar tevens zichzelf leren begrenzen door zich te verplaatsen in anderen en waarbij 
aandacht is voor collectieve verantwoordelijkheden. Sommige begrippen en definities zijn niet altijd duidelijk en soms ook wat dubbelzinnig. 

Lees meer

Materiaal

Bildung in het mbo: een filosofisch pedagogisch en 
didactisch vraagstuk

Kunstenmakers geven volwassenen de kans om iets moois 
te maken met gebruik van allerlei gereedschap. Deelnemers 
werken aan leuke opdrachten middels boetseren, werken 
met speksteen, schilderen op doek, houtbewerken, batikken, 
naaien op de naaimachine enzovoort.

Lees meer

In de NT2-wereld is Peter Schoenaerts bekend als auteur 
én acteur. Hij werkt met het theater voor bijzondere doel-
groepen en speelt in scholen en cultuurcentra. Eerder was 
hij docent Nederlands/Engels en werkte onder meer als 
beleidsmedewerker voor de Taalunie. Theater van A tot Z 
werd in 2016 genomineerd voor de Wablieft-prijs voor 
duidelijke taal.

Lees meer

Zin in muziek biedt volwassenen de kans om te zingen, een 
instrument te leren bespelen, te leren improviseren. Het 
aanbod is voor alle niveaus. 

Het is nooit te laat om het te proberen en te leren!

Lees meer

Creatief basisvaardig

Creatief basisvaardig

Creatief basisvaardig

Beeldende kunst

Theater van A tot Z

Zin in muziek

https://ec.europa.eu/epale/nl
https://epale.ec.europa.eu/nl/resource-centre/content/bildung-op-het-mbo-een-filosofisch-pedagogisch-en-didactisch-vraagstuk
https://www.kunstenmakersopzolder.nl/index_html/Kunstenmakers_voor_volwassenen.html
https://www.theateraz.be/
https://www.zininmuziek.info/volwassenen/


EPALE EXTRA 
Online Magazine nummer 9
Redactie: EPALE Nederland
Vormgeving: Design Crew

EPALE_NL

EPALE_NL

Adult Learning in the Netherlands 

Aanmelden nieuwsbrief

epale@cinop.nl

https://ec.europa.eu/epale/nl 

NIEUWSBRIEF

https://twitter.com/EPALE_NL?lang=nl
https://www.linkedin.com/showcase/18035966
https://www.facebook.com/EPALE.NL
https://m15.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=UL8Ft5FqeB&wpMessageId=11715&userId=315100184&command=viewPage&activityId=test&encId=1
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
https://ec.europa.eu/epale/nl
https://twitter.com/EPALE_NL?lang=nl
https://www.linkedin.com/showcase/18035966
https://www.facebook.com/EPALE.NL
https://ec.europa.eu/epale/nl
mailto:epale%40cinop.nl%0D?subject=
https://m15.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=UL8Ft5FqeB&wpMessageId=11715&userId=315100184&command=viewPage&activityId=test&encId=1

