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Open-AE stimuleert 
gebruik van open-
source technologie 
in niet-regulier 
volwassenenonderwijs

ALL DIGITAL, een pan-Europese associatie 
die zo’n 25.000 digitale competentiecentra 
vertegenwoordigt, ontwikkelde een open-source 
leerplatform voor trainers in het niet-reguliere 
volwassenenonderwijs. Dankzij het Open-AE 
project kunnen ze hun digitale skills uitbreiden en 
verdiepen, en deze op hun beurt doorgeven aan 
hun studenten. Dit helpt hen dan weer om beter 
te functioneren in de steeds digitaler wordende 
samenleving.

ALL DIGITAL - KA204 – Volwassenenonderwijs
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Digitale skills = 
basisrecht

“Elk jaar doen we een bevraging bij de trainers uit onze com-
petentiecentra in het niet-reguliere volwassenenonderwijs. 
In 2017 bleek dat ze vragende partij waren om hun digitale 
skills uit te breiden en te verdiepen, zodat ze hun kennis op 
hun beurt goed konden overdragen naar hun studenten. “Om 
dit uit te werken, startten we een Erasmus+ project op met 
partners uit België, Italië, Spanje en Zwitserland. Eerst gin-
gen we na wat de precieze behoeften waren van de trainers 
en welke open-source tools er al beschikbaar waren in de 
deelnemende landen. Daarna ontwikkelden we het curricu-
lum voor een opleidingenreeks op basis van de gevraagde 
open-source principes. Dit curriculum werd afgestemd op 
het in het European Framework for the Digital Competence 
of Educators (DigCompEdu),” aldus Borut Cink.

“In onze digitale samenleving zijn er veel mensen die nog 
niet of te weinig digitaal geletterd zijn. Bij ALL DIGITAL 
vinden we dat alle Europeanen recht hebben op een basisset 
aan digitale skills zodat ze toegang hebben tot online 
diensten, vlot werk vinden en op die manier optimaal kunnen 
functioneren in de maatschappij en hun levenskwaliteit 
kunnen verbeteren,” vertelt projectcoördinator Borut Cink.

— BORUT CINK
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Open source 
technologie
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“We ontwikkelden een Open-AE toolkit waarmee trainers het open-source 
curriculum kunnen volgen. Het bestaat uit de Open-AE Online Academy 
en het samenwerkingsplatform SlideWiki, waar opleidingsmateriaal staat 
voor de 18 modules. Trainers kunnen er zelf ook opleidingsmateriaal toe-
voegen, kennis en ervaringen delen en zo hun skills uitbreiden. Ze verdiepen 
ook hun soft skills door samen problemen op te lossen, nieuwe ideeën te 
bedenken en elkaar te helpen. Zo ontstaat er een community waar leren 
plezant is en creativiteit en vernieuwing gestimuleerd wordt,” vertelt Borut 
Cink. 

Het project liep van 2018 tot 2020. De Open-AE toolkit is beschikbaar in 6 
talen (Engels, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans en Catalaans). 

Meer info vind je op https://www.open-ae.eu
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Digitale geletterdheid is cruci-
aal in de 21ste eeuwse samen-
leving. “Bij ALL DIGITAL vinden 
we dat alle Europeanen recht 
hebben op een basisset aan di-
gitale skills en technologie zo-
dat ze vlot toegang hebben tot 
online diensten, makkelijk werk 
vinden en op die manier opti-
maal kunnen functioneren in de 
maatschappij en hun levens-
kwaliteit kunnen verbeteren,” 
vertelt Borut Cink.

“Door dit Erasmus+ project en 
onze andere projecten en oplei-
dingen helpen we miljoenen Eu-
ropeanen in de digitale trans-
formatie. Zo staan ze sterker op 
de arbeidsmarkt en kunnen ze 
als volwaardige burgers deel-
nemen aan de maatschappij. 
Daarnaast worden hun crea-
tiviteit en ondernemerschap 
gestimuleerd. Op die manier 
bouwen we met ALL DIGITAL 
mee aan een duurzame digitale 
toekomst voor Europa,” besluit 
Borut Cink.

Bouwen aan de 
digitale toekomst 
van Europa

“Het doel is om de digitale skills 
van de trainers te verbeteren en 
zo ook die van de studenten. Op 
die manier worden de Europese 
digitale competentiecentra 
innovatieve traininghubs, 
die mee zijn met de laatste 
ontwikkelingen op digitaal vlak 
en dit ook kunnen doorgeven 
aan hun doelpubliek.”
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