


marktvraagstukken. 'CINOP heeft 

een paar publieke programma's, 

waarvan Erasmus+ er een is. We voe

ren dit programma uit in opdracht 

van de Europese Commissie en het 

ministerie van Onderwijs. Het is het 

overkoepelende subsidieprogramma 

voor alle onderwijssectoren, op Euro

pees niveau gaan daar ettelijke miljoe

nen in om.' 

Naast Erasmus+ houdt Hanekamp 

zich bezig met de portal EPALE (Elec

tronic Platform for Adult Learning in 

Europe). Hier vinden professionals 

alle ontwikkelingen in Europa op het 

gebied van een leven lang leren en 

kunnen ze deelnemen aan discussies. 

Actielijnen 

Een van de actielijnen van Erasmus+ 

is 'mobiliteit van professionals' (Key 

Action 1 ). 'Daar valt bijvoorbeeld die 

eerder genoemde training onder. Maar 

ook kunnen professionals meelopen 

bij een buitenlandse organisatie of een 

congres bezoeken. Het gaat erom dat 

die opgedane kennis, bijvoorbeeld een 

vaardigheid of een competentie, bij te

rugkomst ingezet kan worden binnen 

de eigen organisatie,' zegt Hanekamp. 

Een stap verder gaat de actielijn 'stra

tegische partnerschappen' (Key Ac

tion 2). 'Hierbij zijn er altijd minstens 

drie organisaties uit drie verschillende 

landen betrokken. De organisaties 

kunnen bijvoorbeeld bij elkaar op be

zoek gaan en ervaringen uitwisselen. 

Maar ze kunnen ook besluiten om ge

zamenlijk een product te ontwikkelen, 

zoals een toolkit, handleiding of een 

methodiek.' 

Van belang is dat de organisaties die 

nieuwe kennis en eindproducten niet 

voor zichzelf houden, benadrukt Ha

nekamp. 'En daar komt EPALE om 

de hoek kijken. Hier kan alles met 

andere professionals gedeeld worden.' 

Meer budget in 2019 

'Bij de "strategische partnerschap

pen" kunnen instellingen maximaal 

450.000 euro voor een periode van 

drie jaar aanvragen. Gaat het om een 

bezoek aan het buitenland, dan wor

den de reis-, verblijf- en organisatie

kosten gedekt. Als er dertig mensen 

aan deelnemen kan dat flink oplopen,' 

aldus Hanekamp. 

Over de financiering voor 2019 heeft 

Marieke Hanekamp goed nieuws. 'We 

hebben voor volgend jaar veel meer 

budget vanuit de Europese Commissie 

toebedeeld gekregen - voor de actielijn 

"mobiliteit van professionals" is dat 

zelfs het dubbele! In totaal is bijna drie 

miljoen euro beschikbaar.' 

Dday 5 februari 

'Organisaties vinden het soms lastig om 

een plan in een projectvorm te gieten,' 

zegt Hanekamp. 'Daarom helpen we 

bij het formuleren van het project en 

het invullen van de (Engelstalige) pro

jectaanvraag. Voorstellen voor het jaar 

2019 kan iedereen uiterlijk 5 februari 

bij ons indienen.' En heeft Hanekamp 

nog een laatste tip? 'Dien samen met 

andere organisaties een aanvraag in en 

bundel zo de krachten.' < 

Ronald de Nijs 

Eindredacteur van IP 

Huis van 
Ontwikkeling 

Sheila Schuijffel werkt alweer aan haar tweede 

project dat dankzij financiering van Erasmus+ 

tot stand is gekomen. Ze is programmaleider 

CubissPLUS en adviseur bij Cubiss, een instel

ling die (bibliotheek)organisaties en overheden 

ondersteunt bij vraagstukken over lezen, leren en 

informeren. 'Het eerste project was gericht op een 

duurzame samenwerking tussen partijen in West

Brabant die zich met volwasseneneducatie bezig

houden, verenigd in het Taalnetwerk West-Brabant. 

In Nederland doet iedereen een beetje hetzelfde, 

dus gingen we kijken hoe organisaties in Ierland, 

Noorwegen en Spanje dit aanpakken: 

Uit dit project kwam een tweede voort: Paving 

the way tor essentiaf Skiffs houses. 'In Nederland 

kennen we het Taalhuisconcept. Een Taalhuis is 

een laagdrempelige plek waar mensen die be

ter Nederlands willen leren lezen, schrijven en/ 

of spreken terecht kunnen voor advies. Maar we 

realiseerden ons dat werkende 

mensen meer nodig hebben dan 

alleen taalvaardigheden. Een 

vuilnisman moet ook zijn e-mails 

kunnen lezen; zegt Schuijffel. 

'Met partnerorganisaties uit 

Vlaanderen, Groot-Brittannië en 

Noorwegen gaan we na welke 

"basisvaardigheden" mensen 

nodig hebben om hun werk 

goed te kunnen doen. Daarnaast 

kijken we hoe creatieve technie

ken, bijvoorbeeld via muziek en 

theater, ertoe kunnen bijdragen 

dat mensen die een taal of een 

basisvaardigheid leren hun ken

nis beter en sneller borgen: 

'In juni 2019 organiseren we 

een symposium waar we onze 

bevindingen met het veld delen. 

Daarnaast komen er twee es

says, die via de portal EPALf en 

via onze samenwerkingspartners 

zullen worden gedeeld. En tot 

slot werkt Stichting Lezen in het 

kader van ons project aan de 

uitbreiding van haar toolkit, waar

mee taalnetwerken een Taalhuis kunnen opzetten. 

De uitbreiding betreft alles wat je nodig hebt om 

een Taalhuis om te bouwen tot "Huis van Ontwik

keling". Daarmee schalen we ons project op tot 

landelijk niveau: 
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