Hoe maak ik
een profiel
aan op EPALE?
Wat is EPALE?
EPALE (Electronic Platform for Adult Education in Europe) is hét Europese
platform voor de volwasseneneducatie en is gratis toegankelijk voor
iedereen die zich bezighoudt met lerende volwassenen. EPALE is het
Europese kruispunt waar de laatste trends, innovaties, activiteiten, beleid
en onderzoek over de volwasseneneducatie samenkomen.

Doe ook mee!
Laat je inspireren en maak een profiel aan op EPALE! Zo blijf je op
de hoogte van de laatste Europese ontwikkelingen en kun je van alle
mogelijkheden profiteren. EPALE is een must voor iedereen die werkt in de
volwasseneneducatie. Het platform wordt ondersteund door 30 landen en is
beschikbaar in 24 Europese talen.

Maak een profiel aan op EPALE
Je kunt niet alleen informatie vinden op EPALE, maar ook reageren op deze informatie of
zelf een artikel, evenement of blog schrijven. Je kunt ook zelf een community of practice
opstarten. Bijvoorbeeld wanneer je een idee hebt waarover je met gelijkgestemden in heel
Europa wilt afstemmen. Je moet dan wel eerst een profiel aanmaken (jezelf registreren)
op EPALE. Volg hiervoor de stappen zoals beschreven op de achterkant van deze flyer.

Inschrijven in
vijf stappen
1
2

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

Klik op de link ‘inschrijven’ om je te
registreren. De link vind je rechtsboven
in het startscherm.

3

Je ziet nu het inschrijfformulier.
Vul hier de gevraagde gegevens in
en klik vervolgens op de verzendknop
onderaan in het formulier.

4
5

Je ontvangt binnen 24 uur een bericht
van kennisgeving.
Nederland

Je krijgt een bericht: EPALE Account
Activated. Gefeliciteerd: je bent nu
aangemeld! In het bericht staat wat
je moet doen om echt aan de slag te
kunnen op EPALE.
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