
EPALE IS EEN LAAGDREMPELIG ONLINE PLATFORM (‘COMMUNITY’) WAAR 
IEDEREEN DIE ZICH BEZIG HOUDT MET HET LEREN VAN VOLWASSENEN IN 
EUROPA, ELKAAR VINDT, KENNIS DEELT EN IDEEËN OPDOET. 
EPALE IS BESCHIKBAAR IN DE 24 OFFICIËLE EU-TALEN. EPALE IS EEN 
INITIATIEF VAN DE EUROPESE COMMISSIE EN MAAKT DEEL UIT VAN HET 
SUBSIDIEPROGRAMMA ERASMUS+.

DOEL

Het doel van het platform is om het leren van 

volwassenen in Europa te stimuleren en te 

verbeteren. Via het platform kunnen volwas-

seneneducatieprofessionals onderling contact 

leggen en op de hoogte blijven van het laatste 

nieuws, interessante evenementen, beleids-

ontwikkelingen en onderzoeken. Doel is dus om 

iedereen die ‘iets’ van (over) volwassenen-

educatie wil weten, terecht komt op EPALE. 

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

EPALE
Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

EPALE.NL EPALE_NL EPALE-NL



WAAROM

Het wordt steeds belangrijker voor de Europese 

economie en samenleving om hoger opgeleide 

volwassenen te hebben. Maar uit onderzoek 

blijkt dat nog steeds 1/5 van de volwassenen 

in de EU laag scoort op taal- en rekenvaardig-

heden. Ook ontbeert een kwart van de volwas-

senen de vaardigheden om digitale technolo-

gieën effectief te gebruiken. Er zijn binnen 

Europa vele vormen en niveaus van volwas-

seneneducatie die al aan deze uitdaging wer-

ken. Om meer structuur aan te brengen in deze 

veelheid aan op zichzelf staande initiatieven, 

wordt er vanuit Europa steeds meer aange-

stuurd op samenwerking en kennisuitwisseling. 

Onder andere met de European Agenda for 

Adult Learning. Het EPALE-initiatief ligt direct 

in deze lijn.   

DOELGROEP

EPALE richt zich op professionals in het veld 

van de volwasseneneducatie. Dus bijvoorbeeld 

docenten, instellingen, beleidsmakers en onder-

zoekers. Het platform is niet bedoeld voor 

volwassen leerders. Zij profiteren indirect van 

de opbrengsten. 

HOE

De opbouw van de site is vormgegeven naar de 

behoeften van mogelijke gebruikers. Zij gaven 

in een onderzoek aan behoefte te hebben aan 

nieuws, een evenementenkalender, goede 

praktijkvoorbeelden, tools en een databank. 

Er bestaat ook een partnerzoekfunctie om het 

netwerken in eigen land en Europa te bevorde-

ren. Inhoud wordt verzorgd door een nationale 

en centrale ondersteuningsdienst. Daarnaast 

zet een aantal ambassadeurs zich in om EPALE 

te vullen met relevante content en om het veld 

te activeren. Wie die ambassadeurs zijn, vind 

je op EPALE!

NEDERLANDSE INVULLING

De invulling vanuit Nederland zal zich vooral 

richten op Leven Lang Leren en basisvaardig-

heden. De Nederlandse invulling wordt vorm-

gegeven door een NSS, een nationale onder-

steuningsdienst. In Nederland is CINOP aan-

gewezen als NSS. Er is ook een centrale onder-

steuningsdienst (CSS) bij Ecorys in Engeland.

MEER INFO

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

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie 
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