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Terugblik EPALE stakeholdersconferentie | 1 - 2 oktober 2019  
 

De jaarlijkse pan-Europese conferentie van EPALE vond plaats op 1 en 2 oktober 2019 in 

Warschau, Polen. Ruim 250 vertegenwoordigers van de nationale regeringen, Europese 

NSS EPALE, stakeholders en vertegenwoordigers van de Europese Commissie kwamen 

bijeen voor het ophalen van input ter verbetering van de volwasseneneducatie. Ook de 

voortgang van de migratie van het platform EPALE stond op de agenda.   

 

De conferentie bestond uit een mix van plenaire vergaderingen, workshops, casestudy's en 

inspirerende input. De toegankelijkheid, focus en toekomst van het platform EPALE stonden daarbij 

centraal. Riet Tijssen, NSS EPALE Nederland en een zestal enthousiaste stakeholders namen deel 

aan de jaarlijkse EPALE stakeholdersconferentie.  

 

Riet stipt enkele highlights aan. Lees meer over de conferentie op de blog op EPALE. Op deze blog 

vind je verschillende livestream-opnames, die je via de browser Explorer kunt bekijken. We lichten 

twee streams uit.  

 

Livestreams 

* Live stream Day 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilhelm Vukovich van de Europese Commissie over de toekomstplannen met betrekking tot EPALE.  

 

* Live stream Day 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-conference-2019
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3773&v=gtUyztSSz-A
https://www.youtube.com/watch?v=3vauM7axnRs


   

EPALE | Verslag conferentie Warschau oktober 2019    2/3 

 

Lena Rachel Anderson gaf een presentatie over de Nordic secret behind adult education. Dit was 

erg indrukwekkend. Lena Anderson probeert samen met andere ‘Nordic wetenschappers’ een 

antwoord te vinden op de verwarring in onze tijd vanuit het begrip Bildung. Waarbij het gaat om de 

balans binnen de verschillende levensgebieden en ook daartussen. Binnenkort treft u op EPALE een 

vertaling aan van deze presentatie. 

 
Handout voor handvatten projectleiders Erasmus+ 

Christine Bertram (NSS Duitsland) presenteerde 

een handout voor het gebruik van EPALE bij het 

plannen en uitvoeren van een project. 

Doorgaans wordt EPALE alleen gebruikt voor de 

disseminatie van projectresultaten.  

 

Deze handout geeft tevens handvatten om in 

elke fase gebruik te maken van EPALE. Deze 

handout ondersteunt projectaanvragers van 

Erasmus+.   

 

 

 

Nieuwe look EPALE-site 

Tijdens de meeting van de NSS-en na de conferentie werd de nieuwe look van de site 

gepresenteerd. De site werkt veel sneller. Het uiterlijk wordt aangepakt en er is een planning 

gemaakt om de techniek en de functionaliteiten aan te pakken.  
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Ook uw mening telt! 

Mocht u hier commentaar op willen geven, reageer dan per mail vóór 16 oktober EPALE@cinop.nl. 

 

Meer informatie 

Blijf EPALE in de gaten houden: de stakeholders zullen ook nog hun ervaring met u delen! 
 

 

 

Warschau  

Heeft een zwaar verleden: het is op een gruwelijke manier door de Duitsers en daarna door de 

Russen aangepakt. Na de Tweede Wereldoorlog is de stad met communistische inzet en precisie 

vanaf de grond weer opgebouwd. Hierdoor lijkt het bekende silhouet van de stad, het meest 

toeristische deel, op de Efteling: sprookjesachtig maar vreemd nieuw. Warschau draagt zijn 

verleden overal mee. De laatste decennia is Warschau op de West-Europese toer: 19e-eeuwse 

bouw, sovjetflats en glazen hoogbouw wisselen elkaar af. Warschau is een gedenkteken van de 

Europese geschiedenis en tegelijkertijd een stad in opbouw. Het vormde een passende 

achtergrond voor een conferentie over EPALE waar vertegenwoordigers van de verschillende 

Europese landen deelden hoe ze bouwen aan het vormgeven van onderwijs aan volwassen 

leerders. 
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