
           
 

De EPALE conferentie in Warschau op 1 en 2 oktober 2019 

 

Samen met een aantal vertegenwoordigers van het Nederlandse veld voor volwasseneneducatie heb ik 

deelgenomen aan de jaarlijkse conferentie van de beheerders en gebruikers van het EPALE-netwerk. De 

focus van de conferentie lag op het verbeteren van de mogelijkheden van de site en vooral de ervaring 

van gebruikers. De ongeveer 200 aanwezigen uit de meeste landen van Europa hebben anderhalve dag 

intensief gediscussieerd over mogelijke aanpassingen aan de website van EPALE en over het vergroten 

van de toegankelijkheid voor gebruikers. Toegankelijkheid waaraan het de afgelopen jaren erg heeft 

ontbroken door een trage en verwarrende site. Daar was veel kritiek op, toch waren er ook positieve 

reacties zoals de grote database van EPALE met een schat aan informatie en de uitstekende 

mogelijkheden voor internationale samenwerking bijvoorbeeld in het kader van Erasmus+ met een 

partner search en veel opties voor projectdisseminatie. Veel van de aanwezige practioners waren zelf 

internationaal actief in projecten of plan om dat te gaan doen. 

 

De discussies, zowel plenair als in de workshops, gingen vaak alle kanten met soms tegenstrijdige 

suggesties voor verbetering waarmee weer eens duidelijk werd hoe divers (volwassenen)educatie in 

Europa is. Wat voor de één een welkome verbetering is, is voor de ander alweer passé. Als 

vertegenwoordiger van een roc met zijn beroepsgerichte trajecten voor volwassenen (waaronder 

vluchtelingen en nieuwkomers) was de aansluiting niet altijd even gemakkelijk. EPALE heeft bijvoorbeeld 

op dit moment geen thematische groep gericht op CVET (Continuous VET), terwijl het toch een belangrijk 

en groeiend onderdeel is van de volwasseneneducatie en leven lang ontwikkelen. Gelukkig vond het 

kleine groepje vertegenwoordigers van deze sector elkaar in een workshop waardoor er ook 

aanbevelingen werden geformuleerd die de betrokkenheid van het beroepsonderwijs bij EPALE kunnen 

vergroten. Daarnaast was het natuurlijk het moment om elkaar beter te leren kennen en de 

mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Zo heb ik contact gelegd met interessante organisaties 

in Zweden, Portugal, Oostenrijk en België. Daar zit zeker nog een vervolg aan. 
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