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Samenvatting 
 

HetErasmus+-project  "proADAS: promotion of Active Digital Ageing Skills"  wordt gefinancierd 

door de Europese Commissie en uitgevoerddoor een consortium vanpartners uit 6 Europese landen 

– België, Kroatië, Cyprus, Frankrijk, Griekenland en Italië. ProADAS-project heeft tot doel de 

kloof tussen vergrijzing en digitale geletterdheid aan te pakken en de belanghebbenden, 

deskundigen en beoefenaars op het gebied van volwasseneneducatie en levenslang leren 

teversterken en teversterken. 

De eerste output van het project - "The Review & Research Paper" behoort tot de voor-

/funderingsfase van het project. Ondanks alle kennis en informatie die de zeven partners 

hebben in het kader van de onderwerpen van het project, vinden ze het ook erg belangrijk om 

nauwkeurige informatie in het kader van het project bij te werken en te openen. Dit document 

is een eerste hoeksteen die de verdere richtingen geeft en voornamelijk de volgende 

intellectuele outputs contextualiseert.  

Het Review & Research Paper is afgeleid van een tweeledige focus: a) de bestaande situatie 

samen met een relatief onderzoek naar eerdere praktijken die beschikbaar zijn in de 

deelnemende landen, b) het multidimensionale onderzoek binnen de relatieve instellingen, 

centra voor derde leeftijd, NGO's en met de seniorenopleidingen, ouderendeskundigen en 

ouderen zelf met betrekking tot specifieke behoeften enkarakterisering. 

Dit rapport is gebaseerd op een gemengd onderzoek en presenteert de belangrijkste 

bevindingen uit de partnerlanden: 1) Bevindingen uit de enquête naar goede praktijken en 2) 

Analyse van het veldonderzoek.  

Deel 1 van dit verslag presenteert de belangrijkste analyse uit de enquête naar goede praktijken 

op het gebied van volwasseneneducatie in de 6 partnerlanden met een gedetailleerde 

beschrijving van 20 programma 's of initiatieven van verschillende organisaties en instellingen. 

Deze goede praktijken kunnen  proADAS-project ten goede komen door partners te inspireren 

met hun ervaring en goede resultaten. Het  proADAS-project  kan van zijn kant een 

toegevoegde waarde bieden door de ontbrekende gaten in het veld op te vullen. 

Deel 2 bevat de resultaten van het veldonderzoek onder belanghebbenden in partnerlanden. 

Aan de relevante belanghebbenden (volwassen opvoeders, ouderendeskundigen, NGO's en 

senioren zelf) is een speciaal uitgewerkte vragenlijst voorgelegd over specifieke behoeften, 

kenmerken en vereisten. In totaal zijn via deze vragenlijst 718 personen bereikt. Dit deel geeft 

een overzicht van het profiel van de respondenten, het gebruik van technologieën, de 

belangrijkste leerbehoeften voor senioren en hun keuze voor de leermethoden en -tools, 

evenals hun mening over de belangrijkste obstakels in ict-leren en de belangrijkste vaardigheden 

voor volwassen opvoeders. 
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Ten slotte wordt in dit verslag een reeks aanbevelingen voorgesteld op basis van de resultaten 

die met dit gecombineerde onderzoek zijn verzameld. De verkregen resultaten en informatie 

zullen worden benut voor het ontwerp van het innovatieve curriculum.   
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1. Analyse van de enquête naar bestaande goede praktijken op 
het gebied van digitaal volwassenenonderwijs in partnerlanden 
 

Het projectconsortium selecteerde zorgvuldig in totaal 20  goede praktijken op het gebied van 

digitaal volwassenenonderwijs. Elk partnerland koos tussen 3 en 4 voorbeelden op basis van een 

diepgaand onderzoek naar  verschillende  soorten  middelen  die  proADAS-project in de komende 

twee jaar van het project kan valorise. Deze praktijken kunnen verschillende vormen aannemen, 

zoals programma's, organisaties, tools enz. 

 

Elke goede praktijk die in dit verslag wordt gepresenteerd, is beschreven in een door elk 

partnerland opgesteld rapport over het land van de enquête.  Deze verslagen zijn gebaseerd op een 

door  E-Senioren opgesteld model waarin in het eerste deelverschillende informatie over de goede 

praktijken    is geïdentificeerd: naam, datum van creatie en korte geschiedenis, locatie en 

interventieniveau, korte beschrijving, belangrijkste doelstellingen, waarde voor het project en 

contact. 

 

De beschrijving van elke goede praktijk wordt per land beschreven in de onderstaande    tabellen.  

 

1) België 

 

In Belgiëwerd contact opgenomen met policy-making instituten, adviesraden, 

onderwijsinstellingen en seniorenorganisaties om goede praktijken te verzamelen die   een 

selectie van 4 initiatieven uitvoeren met een innovatieve aanpak en een outreach naar senioren. 

 

Naam Datum Locatie en niveau Doelstellingen Beschrijving Waarde? Contact 

Digi-ateljee 2016 

Initiatief van de 
lokale seniorenraad 
& dienstencentrum 
in Blankenberge 

Digitale toegang voor 
iedereen in de stad 
Blankenberge 

DIGI-HULP (hulp 
van oudere 
vrijwilligers)  & 
DIGI-CLUB  
(workshops) 

Senior 
vrijwilligers  
Gratis en 
toegankelijk 

https://digi-
ateljee.weebly
.com/ 

'iPad, da's straffe 
koffie' & 

'Digitale hulp aan 
huis' 

2014 
Regionaal project 
gecreëerd in 
Brugge 

Het verbeteren van 
de digitale 
vaardigheden van 
kwetsbare en 
eenzame senioren  & 
hun sociale inclusie 

Leren om een 
iPad te gebruiken 
en ondersteuning 
te ontvangen 

Verbetering van 
sociale inclusie 
Eenzaamheid 
aanpakken 

https://media
wijs.be/praktij
ken/ipad-das-
straffe-koffie 

Hogere Surfers 2017 

Initiatief van een 
senior-organisatie  
FEDOS  op  
verschillende  
niveauss 

Senioren zijn 
begonnen met een 

tablet, van 
basisvaardighedencu
rsussen tot 
complexere 
problemen 

Leren gebruiken 
van een tablet & 
IT-CAFE voor 
problemen met 
de tablet 

Senior 
vrijwilligers  

https://www.f
edos.be/clubs
/senior-
surfers/ 

https://digi-ateljee.weebly.com/
https://digi-ateljee.weebly.com/
https://digi-ateljee.weebly.com/
https://mediawijs.be/praktijken/ipad-das-straffe-koffie
https://mediawijs.be/praktijken/ipad-das-straffe-koffie
https://mediawijs.be/praktijken/ipad-das-straffe-koffie
https://mediawijs.be/praktijken/ipad-das-straffe-koffie
https://www.fedos.be/clubs/senior-surfers/
https://www.fedos.be/clubs/senior-surfers/
https://www.fedos.be/clubs/senior-surfers/
https://www.fedos.be/clubs/senior-surfers/
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'Op stap met je 
smartphone/ 
tabletcursus 

- 

Lokale cursus 
gecreëerd in 
eencentrum voor 
volwassenenonder
wijs  in het noorden 
van Brussel 

Ikverdienhet  om de 
smartphone of tablet 
buiten het huis of 
buiten de 
vertrouwde 
omgeving te 
gebruiken 

Leren gebruiken 
van IT mobiele 
apparaten in de 
stad en winkels 

Omgevingvan 

een school met 
een certificaat 

&  digitale 
vaardigheden in 
de dagelijkse 
praktijk 

https://www.c
vomj.be/nl/inf
ormatica/tabl
ets/opstapme
tjetel.php 

 

 

2) Kroatië 

 

In croatia zijn de drie initiatieven die in dit verslag worden voorgesteld afkomstig van Europese 

projecten om senioren dichter bij nieuwe technologieën te brengen. 

 

Naam Datum 

en 

geschi

edenis 

Locatie en 

niveau 

Doelstellingen Beschrijving Waarde? Contact 

SWEEP – 
Selecteer afval 

voor de 
bescherming van 

het EU-
ecosysteem 

2018 
Project op 
Europees 
niveau 

Senioren trainen in het 
gebruik van digitale tools 
en technologieën met 
betrekking tot het 
recyclen/hergebruiken 
van afval door middel 
van een e-learningmodel 

Interactief 
online 
leerplatform & 
e-learning 
cursussen 

Ouderen 
benaderen tot 
digitaal gebruik van 
eenn  e-learning 
platform 

secretariat@adr
iaticionianeuror
egion.eu 

VAARDIGHEID-IT 2017 
Project op 
Europees 
niveau 

Aanpak van de 
problematiek van lage 
niveaus van digitale 
geletterdheid en 
competentie onder 
volwassenen die 
benadeeld zijn en het 
risico lopen uitgesloten 
te worden  

Het leveren van 
een online en 
CD formaat 
toolbox die vrij 
toegankelijk is 
voor relevante 
stakeholders 

Aanpak van de 
bestaande kloof 
tussen ouderen en 
technologie 

https://www.akl
ub.org/en/skill-
it/ 

 
ELINET – Netwerk 
vooralfabetiserin

gsbeleid 
 

2014 

 
Project op 
nationaal 
niveau in 
Kroatië 

 
Verbetering van het 
alfabetiseringsbeleid  

Een  reeks 
betrouwbare, 
actuele en 
uitgebreide 
verslagen over 
de staat van 
geletterdheid 

Elinet heeft als doel 
de participatie, 
inclusie (en 
rechtvaardigheid) 
van ouderen te 
vergroten 

http://www.eli-
net.eu/fileadmi
n/ELINET/Redak
tion/user_uploa
d/Croatia_Long
_Report.pdf 

 

 

3) Cyprus 

 

In Cyprus zijn 3 multidisciplinaire diensten  geselecteerd als  de beste practices voor 

ouderenzorg in het  land. De eerste is een revalidatiecentrum dat all-inclusive ondersteuning 

biedt aan chronische patiënten met een handicap, inclusief gespecialiseerde behoeften zoals 

kunstmatige voeding, mechanische ventilatie en wondzorg / brandwonden en 

https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
mailto:secretariat@adriaticionianeuroregion.eu
mailto:secretariat@adriaticionianeuroregion.eu
mailto:secretariat@adriaticionianeuroregion.eu
https://www.aklub.org/en/skill-it/
https://www.aklub.org/en/skill-it/
https://www.aklub.org/en/skill-it/
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Croatia_Long_Report.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Croatia_Long_Report.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Croatia_Long_Report.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Croatia_Long_Report.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Croatia_Long_Report.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Croatia_Long_Report.pdf
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maagzweerherstelbeheer. De tweede is een moderne dienst voor begeleid wonen die de 

betrokkenheid van de familie van elke patiënt bij een geïndividualiseerd zorgplan mogelijk 

maakt, inclusief aanzienlijke mogelijkheden voor sociale interactie en integratie. Ten slotte 

verwijst de derde en laatste gekozen optie naar de enige NHS - compatibele hospicedienst op 

Cyprus, die opereert via het initiatief van een NGO die in wezen een vrijwilligersorganisatie is 

die bestaat uit actieve burgers en gezondheidswerkers die een zeer landelijk en afgelegen deel 

van het eiland Cyprus bestrijken. 

 

 

 

 

 

Naam Datum 

en 

geschi

edenis 

Locatie en 

niveau 

Doelstellingen Beschrijving Waarde? Contact 

Revalidatie- en 
fysiotherapiecent
rum "Saint John 

Lampadistis" 

1994 

Centrum 
gevestigd in 
Aglantzia, 
nabij Nicosia 

Providing  
gespecialiseerde 
diensten in het 
Revalidatiecentrum, 
hetzij als in-patiënten, 
hetzij als out-patients 

Professionals 

helpen patiënten 
die medische 
controle of 

verpleegkundige 
zorg, therapie en 
fysieke revalidatie 
nodig hebben 

PROADAS zal het 
centrum gebruiken 
als validatiebron 
voor het testen van 
de trainingstools 
voor mantelzorgers 
en professionals 

http://lambad
istis.com 

Storgi 
Gezondheidszorg 

ltd 
1999 

Lokaal 
niveau in 
Nicosia 

Het aanbieden van 
medical onderzoek,  
verpleging, 
gespecialiseerde 
voeding, fysiotherapie, 
kunsttherapie, 
muziektherapie 

Health 
zorgaanbieder 
gericht op de 
behoeften van 
ouderen 

Developping 

aanbevelingen en 
normen voor 
uniforme zorg over 
het hele netwerk 

www.storgi.co
m 
storgi@cytane
t.com.cy 

Het Vrienden 
hospice Paphos 

- 

Philantropisc
he 
organisatie 
op nationaal 
niveau 

Uzing  technologische 
apparaten om te 
communiceren, met 
anderen op hetzelfde 
gebied 

E-stablishment van 
een sympathieke 
peergroep 

- - 

 

 

4) Frankrijk 

 

In Frankrijkzijn 4 goede praktijken gekozen onder niet-gouvernementele organisaties die 

werkzaam zijn op het gebied van volwassenenonderwijs en digitale hulp voorstellen aan 

kwetsbare of geïsoleerde mensen met een  speciale focus op een intergenerationele aanpak. 

 

Naam Datum 

en 

Locatie en 

niveau 

Doelstellingen Beschrijving Waarde? Contact 

http://lambadistis.com/
http://lambadistis.com/
http://www.storgi.com/
http://www.storgi.com/
http://www.storgi.com/
http://www.storgi.com/
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geschie

denis 

Emmaüs 
Verbinding 

2013 
Nationaal 
niveau 

Hetwaarborgen  dat 
digitale technologie 

ookkwetsbare mensen 
in desteek  laat 

Het ontwerpen van 
educatieve middelen 
en het aanbieden van 
digitale  workshops 

Hetupporteren 
van  kwetsbare 
mensen die 

digitale 
diensten voor 
iedereen 
toegankelijk 
maken 

https://emma
us-
connect.org/ 
standard@em
maus-
connect.org 

Les Astroliens 2015 

Lokaal niveau 
in stedelijk 
gebied (Parijs)  
&  landelijk 
gebied 
(Yvetot)   

Kwetsbare ouderen 
helpen digitale 
technologie te 

ontdekken met 

intergenerationele 
ondersteuning 

De organisatie 
koppelt vrijwillige  
young studenten aan 

senioren  thuis 

Intergeneration
al inspiration 
voor ProADAS 
project 

http://astrolie
ns.strikingly.c
om/ 
contact@astr
oliens.org 

Geekzie 2017 
Nationaal 

niveau 

Digitale inclusie 
bevorderen en thuishulp 
opnieuw uitvinden 

De lessen vinden 
plaats in de 
residentie van de 
senior met jongeren 

V-aluable 
voorbeeld bij 
het maken van 
uitgebreide en 
intergeneration
ele inhoud 

http://www.g
eekzie.fr/ 
 

E-Senioren 2005 
Lokaal niveau  

in Parijs 

Digitale uitsluitingdoor   

ict-opleidingen aante 

bieden aan senioren 

Ict-lessen geven over 
verschillende 
onderwerpen met 
medewerking van 
sociale centra & 
stadhuis 

It-kennis 
verstrekken aan 
senioren en e-
excluded 
bevolking 

http://e-
seniors.asso.fr 

contact@esen
iors.eu 

5) Griekenland 

 

In Griekenland bevorderen verschillende instellingen programma's voor de  opleiding  van  

senioren om digitale vaardigheden te verwerven en hun levenskwaliteit te verbeteren. 

 

Naam Datum en 

geschiedenis 

Locatie en 

niveau 

Doelstellingen Beschrijving Waarde? Contact 

50+Hellas 2005 
Lokaal niveau in 
Athene 

De  activering van 
50-plussers op 
sociaal, 
economisch, 
cultureel en 
educatief niveau 

Programmen 
voor de 
voorlichting, 
bewustmaking 
en educatie van 
senioren 

Experience en 
training van 
50plus Hellas in 
programma's 
met betrekking 
tot actieve 
veroudering en 
digitale 
verouderingsva
ardigheden 

https://www.
50plus.gr/en/ 
info@50plus.g
r 

Koi.S.P.E. "Faros" 2006 
Lokaal niveau in 
Patras 

Developping  
bedrijfsactiviteite

n voor het 
verbeteren van 
de  kwaliteit van 
leven van mensen 
met psychische 

Deelname aan 
programma's en 
activiteiten over 
de 
tewerkstelling 
van mensen 
met 

Ervaring in 
Europese 
programma's en 
betrokkenheid 
op het gebied 
van actief ouder 
worden & 

https://www.k
oispe-faros.gr 
koispeachaias
@yahoo.gr 

https://emmaus-connect.org/
https://emmaus-connect.org/
https://emmaus-connect.org/
mailto:standard@emmaus-connect.org
mailto:standard@emmaus-connect.org
mailto:standard@emmaus-connect.org
http://astroliens.strikingly.com/
http://astroliens.strikingly.com/
http://astroliens.strikingly.com/
mailto:contact@astroliens.org
mailto:contact@astroliens.org
http://www.geekzie.fr/
http://www.geekzie.fr/
http://e-seniors.asso.fr/
http://e-seniors.asso.fr/
mailto:contact@eseniors.eu
mailto:contact@eseniors.eu
https://www.50plus.gr/en/
https://www.50plus.gr/en/
mailto:info@50plus.gr
mailto:info@50plus.gr
https://www.koispe-faros.gr/
https://www.koispe-faros.gr/
mailto:koispeachaias@yahoo.gr
mailto:koispeachaias@yahoo.gr
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problemen  & het 
bevorderen van 
sociale integratie 

psychosociale 
problemen  & 
aan 
transnationale 
programma's 

digitale 
geletterdheid 

Athene Netwerk 
van 

Samenwerkende 
Deskundigen 

(ANCE) 

1996 
Nationaal 
niveau 

Bewustmaking 
van eu-burgers 
over de 
problemen van de 
ontwikkelingsland
en en bestrijding 
van sociale 
uitsluiting 

Het bevorderen 
van het sociale 
en 
psychologische 
welzijn van 
senioren en het 
verbeteren van 
hun  digitale 
vaardigheden 

Een van de 
belangrijkste 
organisaties die 
onderzoek en 
innovatie 
bevorderen 

www.ance-
hellas.org 
ance@ance-
hellas.org 

 

6) Italië 

 

In Italië zijn3  goede praktijken geselecteerd en  ze  zijn representatief voor  verschillende  

contexten / methoden  over het onderwerp. De eerste  is een project van ontwikkeling van de 

buitenwijken van een grote stad als Turijn. De tweede is de lokale versie (op provinciale schaal) 

van een project uitgevoerd door een organisatie met nationale dimensies (een van de 

vakbonden van gepensioneerden). De derde wordt uitgevoerd door een stichting die op 

nationale en ook internationale schaal opereert met verschillende projecten en territoriaal 

onafhankelijk is. 

 

Naam Datum en 

geschiedenis 

Locatie en 

niveau 

Doelstellingen Beschrijving Waarde? Contact 

Zenith 
Cooperativa 

Sociaal – 
Prometeo: 
Internauti 

2016 
Lokaal project 
ontwikkeld in 
Turijn 

Digitale 
vaardigheden 
aanleren door 
intergenerationel
e uitwisseling 

S upport van 
minderheids- en 
kansarme 
groepen 
inwoners van de 
stedelijke 
buitenwijken 

Exchange 
tussen 
generaties op 
lokaal  niveau 

https://prome
teozenith.it/pr
ometeo-club/ 
https://www.c
ooperativazen
ith.it/index.ph
p/prometeo/ 

SPI-CGIL Se niet 
sai niet sei 

2006 
Lokale tak van 
een 
vakbondsorgaan 

Creatie van 
computerlabs 
voor ouderen + 
smartphoneworks
hops 

Computer labs 
voor ouderen 
stellen groepen 
senioren in 
staat om een 
aantal basis IT-
procedures te 
benaderen 

Gratis en 
toegang tot 
online diensten 

http://www.s
enonsainonsei
.org/ 

Fondazione 
Mondo Digitaal 

2001 

Verschillende 
interventienivea
us in Italië en in 
het buitenland 

Het delenvan  
menselijke 
kennis, sociale 
innovatie en 
sociale inclusie 

Intergeneration 
leermodel 

Gratis 
Creatie van een 
digitale 
geletterdheidski
t 

http://www.m
ondodigitale.o
rg/en 

 

 

http://www.ance-hellas.org/
http://www.ance-hellas.org/
mailto:ance@ance-hellas.org
mailto:ance@ance-hellas.org
https://prometeozenith.it/prometeo-club/
https://prometeozenith.it/prometeo-club/
https://prometeozenith.it/prometeo-club/
https://www.cooperativazenith.it/index.php/prometeo/
https://www.cooperativazenith.it/index.php/prometeo/
https://www.cooperativazenith.it/index.php/prometeo/
https://www.cooperativazenith.it/index.php/prometeo/
http://www.senonsainonsei.org/
http://www.senonsainonsei.org/
http://www.senonsainonsei.org/
http://www.mondodigitale.org/en
http://www.mondodigitale.org/en
http://www.mondodigitale.org/en
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Tot slot zijn de initiatieven die in deze analyse worden voorgesteld afkomstig van verschillende 

organisaties, instellingen of projecten waarbij ouderen  betrokken zijn en op verschillende 

gebieden werken,  zoals elderly care, volwasseneneducatie, of sociale innovatie en inclusie. De 

ervaringdie zij  opdoetin Europeseprojecten, diverse programma's van publieke, particuliere of 

niet-gouvernementele organisaties geven een interessant overzicht van de situatiein Europa en 

komen ten goedeaan de uitvoering van het PROADAS-project.   
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2. Analyse van het veldonderzoek (vragenlijsten) onder 
belanghebbenden in partnerlanden 
 

Parallel aan de enquêtes die in alle partnerprovincies zijn uitgevoerd, is in alleprovincieseen 

veldonderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de belangrijkste redenenvan hiaten tussen senioren en 

nieuwe technologieën. Deze vragenlijst is verspreid onder belanghebbenden die betrokken zijn 

bij ouderenzorg, volwasseneneducatie en ook senioren zelf om de behoeften, motieven, 

belangen,  obstakels,  ervaringen of verwachtingen van senioren te verzamelen met betrekking tot 

het leren van nieuwe technologieën. 

 

1) Reacties  per land 

 

Landen Aantal respondenten 

België 532 

Italië 31 

Cyprus 30 

Griekenland 62 

Kroatië 30 

Frankrijk 33 

Totale 718 

Tabel met een overzicht van het aantal respondenten in partnerlanden 

 

 
Herverdeling van de antwoorden in percentage per land 

 

In totaal beantwoordden 718 respondenten de vragenlijst die in de 6 partnerlanden in Europa 

werd voorgesteld. 74% van de respondenten  bevindt zich echter in België, terwijl de andere 
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landen ongeveer 30 tot 60 reacties hebben. Griekenland is het op één na meest 

vertegenwoordigde land met 9% van de respondenten, gevolgd door Frankrijk, Cyprus, Kroatië 

en Italië.  

 

2) Geslachtsverdeeling 

 

Wat de geslachtsverdeling van de respondenten betreft, zijn de percentages vrij goed in 

evenwicht. Het percentage vrouwen is hoger in Kroatië (60%) en in Griekenland (63,9%) 

overwegende dat dit percentage in andere landen tussen 51 en 54% ligt.  

 

Landen Mannen % Vrouwen % 

België 50.2%  49.8%  

Italië 45.2%  54.8%  

Cyprus 46.7%  53.3%  

Griekenland 37.1%  63.9%  

Kroatië 40%  60%  

Frankrijk 48,5%  51,5%  

Tabel van geslachtsverdeel per land 

 

3) Leeftijdsverdeeling 

 

Bovendien varieert de leeftijd van de respondenten per land. In België zijn de meeste 

respondenten tussen de 65 en  75 jaar oud en in Italië ongeveer 68 jaar oud. Ook in Frankrijkis de 

meerderheid van derespondenten ouder dan 60 jaar. In Kroatië is de gemiddelde leeftijd 53,6 jaar 

oud.  In Griekenland is de meest vertegenwoordigde leeftijdsgroep 40 tot 60 jaar oud met 

85,5% van het totale aantal respondenten. In Cyprus bestaat  de grootste leeftijdsgroep 

met76,7% van de respondenten  uit 20 tot 29 jaar.   

 

4) Huidige situatie 

 

In Italië, Frankrijk en België is de meerderheid van de  respondenten al met pensioen, terwijl in 

de andere landen zoals Cyprus en Griekenland de respondenten meestal nog steeds een 

gedeeltelijk of voltijds contract hebben.  In Griekenland vertegenwoordigen de voltijdse 

werknemers ongeveer 73% van de respondenten en in Cyprus 53%. In Cyprus en Kroatië zijn de 

deeltijdse werknemers aanzienlijk met 36% van het totale aantal respondenten in hun 

respectieve landen.  

 

5) Relatie met digitale tools 

 

Op de vraag "Wat voor soort technologische apparaten en hoe vaak gebruik je?", gebruiken de 

meeste  respondenten in alle landen dagelijks laptops ensmartphones,  terwijl de tablets niet erg 
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populair zijn (behalve in Kroatië). Dit is relevant in landen waar de leeftijdjonger is, evenals in 

landen waar de gemiddelde leeftijd hoger is. Om  regelmatig  te communiceren, ongeacht de 

leeftijd, gebruikt iedereen dezelfde apparaten, wat betekent dat zelfs oudere mensen tegenwoordig 

geïnteresseerd zijn in het gebruik van die tools. 

 

Leervaardigheden Landen 

Basis IT-vaardigheden BE, HET, FR, CY, GR, CRO  

Internet BE, HET, FR, CY, GR, CRO  

E‑mail BE, HET, FR, CY, CRO  

Communicatie via digitale tools HET, FR, CY  

Sociale netwerken Cro 

Foto- en videobewerking   

E-administratie  

Online winkelen Cro 

Online bankieren BE, KRO 

E-gezondheidsdiensten IT, GR 

Tabel met een samenvatting van de leervaardigheden per land 

 

Op de vraag: "wat zijn de meest gezochte / brandende behoeften voor senioren bijhet leren van 

nieuwe technologieën in uw land?", zijn respondenten uit alle landen het erover eens  dat het 

leren van basis-IT-vaardigheden en het leren gebruiken van internet het meest geschikt zijn  voor 

senioren. De  derde meest gewaardeerde leervaardigheid is het verzenden van een e-mail. Deze 

vaardigheid  wordt in bijna alle landen onderstreept, behalve in Griekenland. De foto- en 

videobewerking en e-administratie worden beschouwd als de minder populaire. Vanwege hun 

grote aantal nog werkende personen benadrukken respondenten in Kroatië hun interesse in sociale 

netwerken, online winkelen en online bankieren. Voor e-health-diensten worden ze 

onderstreept als de belangrijkste in verschillende landen en vooral in Griekenland en Italië. 

 

6) Leermethoden 

 

Wat betreft de gewenste leermethoden, ongeacht de leeftijd of huidige professionele situatie, 

waarderen alle respondenten face-to-face leren in de groep. Ook de tweede meest populaire 

categorie wordt beschouwd als persoonlijke individuele lessen in België, Frankrijk, Cyprus en 

Kroatië. Zowel senioren als nog actieve deelnemers stellen het ook op prijs om te leren met 

behulp van familie of vrienden. Tot slot  kunnen we merken dat e-learning en leren van 

leeftijdsgenoten niet als relevante leermethoden worden beschouwd. 

 

7) Favoriete formaten 
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Alle landen zijn het erover eens dat senioren moeten leren via traditionele formaten zoals 

hand-outs, handboeken, richtlijnen voor beter ICT-leren. Senioren geven er namelijk de 

voorkeur aan om een handleiding met didactische tools en afbeeldingen te hebben voor een 

beter begrip en visualisatie van de inhoud. Met betrekking tot de digitale formaten zijn de 

meningen verdeeld. Video- en audiobestanden worden in de meeste partnerlanden zeer 

gewaardeerd. Tutorials worden onderstreept als een goed formaat van ICT-leren in Frankrijk, 

Cyprus, Italië en Kroatië. Toch zijn PPT-formaten en e-books niet in alle landen erg populair. 

Wat de interactieve formaten betreft, zijn Kroatië, Cyprus en Griekenland het eens over de 

efficiëntie van de e-learningplatforms. In die landenis er , zoals eerder werd onderstreept, een 

groot aantal nog werkende en jongere respondenten dat tot een dergelijk antwoord leidt.  

Hetzelfde is te merken in webinars en blogs onder Cypriotische deelnemers. Wat betreft de 

antwoorden van de senioren in Frankrijk, we kunnen zien dat ze verschillende interactieve 

formaten zoals mobiele applicaties, MOOC's en open bronnen echt waarderen 

 

8) Belangrijkste obstakels waargenomen bij het leren van digitale vaardigheden 

 

De belangrijkste obstakels die door de respondenten worden onderstreept, ongeacht hun 

leeftijd of professionele status, zijn gebrek aan kennis en vaardigheden en gebrek aan motivatie 

en interesse. In Kroatië en Italië vermelden zij ook dat er een gebrek is aan competente 

personen in het volwassenenonderwijs en een  gebrek aan aangepaste onderwijsmethodologie. 

Met name in Kroatiënoemen de respondenten  de gezondheidskwesties ook een obstakel voor 

ICT-vaardigheden. 

 

9) Benodigde vaardigheden voor volwassen opvoeders 

 

De belangrijkste vaardigheden voor een volwassen opvoeder die in alle partnerlanden worden 

gedetecteerd, zijn geduld en communicatieve vaardigheden, ongeacht de leeftijd of het beroep 

van de respondenten. In Cyprus, waar een belangrijk aantal respondenten onder de 30 jaar is, 

onderstrepen zij het belang van creatieve en praktische vaardigheden. In Griekenland zijn 

praktische vaardigheden en bijlesvaardigheden nodig voor een volwassen opvoeder. Wat 

Frankrijk, België en Italië betreft, benadrukken de oudere deelnemers het belang van 

motiverende vaardigheden, basis-IT-vaardigheden en bijlesvaardigheden. 
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Conclusies en aanbevelingen 

 

Een belangrijk aantal respondenten laat zien dat er een grote belangstelling is voor de ICT-

opleiding  bij de doelgroep en dat er behoefte is aan meer informatie over het onderwerp. Alle 

respondenten zijn het erover eens dat nieuwe techolologieën essentieel zijn in het dagelijks 

leven van senioren. Rekening houdend met tal van goede praktijken die al bestaan op het 

gebied van alle partnerlanden, valt op dat dit de sector is die veel wordt ontwikkeld, maar er is 

nog steeds een breed scala aan acties om de ICT-opleiding voor ouderen te verbeteren.  

 

De volgende aanbevelingen kunnen worden gedaan om ervoor te zorgen dat het proADAS-

curriculum en de middelen relevant en nuttig zijn voor de doelgroepen: 

 ICT-leren voor senioren vereist passende hulpmiddelen en opleidingenvoor zowel ouderen 

als  opleiders, vanwege bestaande taalkundige, generatie- en culturele hiaten; 

 Er zijn sociale en persoonlijke competenties die in dit verslag zijn vastgesteld en die 

essentieel zijn voor volwassen opvoeders, zoals geduld, motivatie, communicatie en de 

mogelijkheid om basis-IT-vaardigheden te hebben. Bovendien worden praktische 

vaardigheden (timemanagement en organisatievaardigheden)  ook niet onderschat; 

 Leren door met andere mensen te praten en face-to-facetrainingen te volgen zijn over het 

algemeen geschikt voor  elke  doelgroep van  proADAS project; 

 Om leeftijds- en culturele redenen moeten video- en andere mediaondersteuningen die 

met afbeeldingen werken worden gebruikt om begrip en het leren verwerven te 

ondersteunen; 

 Traditioneel mediaformaat voor leerinhoud (meestal drukwerk, d.w.z. handboeken, 

richtlijnen, hand-outs) moet tijdens de training worden gebruikt in combinatie met 

nieuwe, moderne (digitale tools, open educatieve  bronnen, e-

learningplatforms)afhankelijk van de individuele functies enhet  niveau van ICT. 
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Verwijzingen 
 
 
1) België 
 

- Belgische overheid. (sd). Digitaal België. Opgehaald van Digital Belgium:  

http://digitalbelgium.be/ 

- (CVO Meise Jette. (sd).  Op stap met je smartphone. CVO Meise Jette:  

https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php 

- Digi-Ateljee. (sd). Digi-Ateljee: https://digi-ateljee.weebly.com/ 

- Federatie Onafhankelijke Senioren. (sd). Hogere Surfers. Opgehaald van Fedos:  

https://www.fedos.be/clubs/senior-surfers/ 

- Koning Boudewijnstichting. (2017, 11 27). 'Ik kom van een andere planeet': een 

sensibiliserende film over digitale uitsluiting. Van  https://www.kbs-

frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2018/20181127AJDigPlan 

- Mediawijs. (sd). Opgehaald van Mediawijs: https://mediawijs.be/praktijken/ipad-das-

straffe-koffie 

- Stad Brugge. (sd). Digitale hulp aan huis. Van  https://www.dienstencentra-

brugge.be/dienstenverlening/digitale-hulp-aan-huis 

 
 
2) Kroatië 
 

- ELINET : http://www.eli-
net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Croatia_Long_Report.pdf 

- Vaardigheid : https://www.aklub.org/en/ 
- SWEEP: https://www.adriaticionianeuroregion.eu/projects/sweep-project-description/ 

 
 
3) Cyprus 
 

- MSc Gerontologie informatie van de Europese Universiteit Cyprus: 

https://www.euc.ac.cy/easyconsole.cfm/id/176/dep/168/program_id/185 

- Social Worker Support services for UK nationals in Cyprus / SBAs: https://www.ssafa-

cyprus.org/home 

- De Diensten van de Sociale Dienst van de staat, Ministerie van Arbeid: 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/All/6C21D32724F868AFC225736F00339E8A?

OpenDocument 

- Langdurige zorg en wijkverpleging op Cyprus: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1105&intPageId=5002&langId=en 

http://digitalbelgium.be/
https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
https://digi-ateljee.weebly.com/
https://www.fedos.be/clubs/senior-surfers/
https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2018/20181127AJDigPlan
https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2018/20181127AJDigPlan
https://mediawijs.be/praktijken/ipad-das-straffe-koffie
https://mediawijs.be/praktijken/ipad-das-straffe-koffie
https://www.dienstencentra-brugge.be/dienstenverlening/digitale-hulp-aan-huis
https://www.dienstencentra-brugge.be/dienstenverlening/digitale-hulp-aan-huis
https://www.google.com/url?q=http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Croatia_Long_Report.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1550593958588000&usg=AFQjCNF7C6cCJAEG5dfyy8IvA6x8Jn5VqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Croatia_Long_Report.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1550593958588000&usg=AFQjCNF7C6cCJAEG5dfyy8IvA6x8Jn5VqQ
https://www.google.com/url?q=https://www.aklub.org/en/&sa=D&source=hangouts&ust=1550593993037000&usg=AFQjCNFJfqWt9yyfUI-XVOQ5Gu7_JqMWTw
https://www.google.com/url?q=https://www.adriaticionianeuroregion.eu/projects/sweep-project-description/&sa=D&source=hangouts&ust=1550594059343000&usg=AFQjCNGRRYTrSGO9W_IR4YbPle9m76mXlg
https://www.euc.ac.cy/easyconsole.cfm/id/176/dep/168/program_id/185
https://www.euc.ac.cy/easyconsole.cfm/id/176/dep/168/program_id/185
https://www.ssafa-cyprus.org/home
https://www.ssafa-cyprus.org/home
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/All/6C21D32724F868AFC225736F00339E8A?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/All/6C21D32724F868AFC225736F00339E8A?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/All/6C21D32724F868AFC225736F00339E8A?OpenDocument
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1105&intPageId=5002&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1105&intPageId=5002&langId=en
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- Particuliere ouderen thuiszorg voor Cyprus: 

https://www.mccareathomecyprus.com/about.html 

- Lambadistis Revalidatiecentrum: http://lambadistis.com/el-gr/ 

- Storgi Verzorgingshuis: http://www.storgi.com/en/main.html 

- Het Vrienden hospice Paphos: http://paphoshospice.org/ 

 
4) Frankrijk 
 
 

- Emmaüs Connect:  https://emmaus-connect.org/ 

- E-Senioren Vereniging: http://e-seniors.asso.fr 

- Les Astroliens  :  http://astroliens.strikingly.com/ 

- Geekzie :  http://www.geekzie.fr/ 

 
5) Griekenland 
 
Grieks 

- Angelakopoulou, S., Apostolopoulou, Ι., Antonopoulou., G., (2015). 
Μέθοδοιτηλεφροντίδας  μέσωέξυπνωνσυσκευών(πτυχιακήεργασία, ΤΕΙ Δυτικής 
Ελλάδος). Opgehaald van:  http://repository. bibliotheek. teimes. 
gr/xmlui/handvat/123456789/3993 

 
- Athanasopoulou,  G., (2017). Η βελτίωση ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας μέσω της 

επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες. (διπλωματική εργασία).  Opgehaald van:  
https://apothesis. eap. gr/handvat/repo/35731 

 
- Alexandrakis,  D.,  Alexandrakis,1., (2018), Διερεάνηση της πρόθεσης συμμετοχάς των  

ατόμων της Τρίτης Ηλικίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα στις ΤΠΕ μάσω της 
αάιοποίησης του Μοντάλου Τεχνολογικάς Αποδοχάς 2,Επιστημονικό Εκπαιδευτικό 
Περιοδικό "eκπ@ιδευτικός κάκλος" 6(1), 65 - 85. Opgehaald  van:  
http://journal.educircle.gr/images/teuxos/2018/teuxos1/teyxos_6_1_5.pdf 

 
- Kakouri,Α., Karavioti,  Χ.&Oikonomopoulou,  Ε. ,(2015). Αξιοποίηση των εφαρμογών  

πληροφορικής στην τρίτη ηλικία. Διερεύνηση αναγκών των ηλικιωμένων ατόμων για  
εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού. Πάτρα 
(πτυχιακά  ΑΤΕΙ Δυτικάς Μακεδονίας). Opgehaald van:https://www. gerolib. gr/index. 
php? optie=com_k2&view=item&id=879:axiopoihsh-twn-efarmogwn-plhroforikhs-sthn-
trith-hlikia&Itemid=212&lang=el 

 
- Karayianni,  Ch., (2018). Επικοινωνία ατόμων της τρίτης ηλικίας με το άμεσο 

οικογενειακό περιβάλλον μέσω της χρήσης των Τ.Π.Ε.: Μελέτη περίπτωσης 
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ECT om eenzaamheid bij oudere volwassenen te overwinnen,  Aging & Mental Health,  
11(5), 496-504, DOI: 10.1080/13607860701366129 

 
- Karavidas, M., Lim, N. K., & Katsikas, S. L., (2005). De effecten van computers op oudere 

volwassen gebruikers.  Computers in menselijk gedrag,21(5), 697-711,DOI: 
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- Nycyk, M. (2011). Volwassenen en de digitale kloof: communautaire opleiding om de 

democratische participatie te vergroten. Het democratische probleem van het 
overwinnen van de digitale kloof door oudere volwassenen.  Opgehaald van:  
https://www.researchgate.net/publication/43511436 

 
- Redsell, M. ,Nycyk, M. , (2010). Vaardigheid van senioren in computers: community 

training reacties op de digitale kloof,  Werken met ouderen, 14(2),38 - 42,  DOI: 
10.5042/wwop.2010.0266 

 
- Richardson, J., (2018). Ik ben verbonden: nieuwe benaderingen om mensen op latere 

leeftijd online te ondersteunen, Good Things Foundation & Centre for Ageing Better. 
Opgehaald van:  
https://www.goodthingsfoundation.org/sites/default/files/researchpublications/cfab_r
eport_v4.pdf 

 
- Sayago, S., Sloan, D., Blat, J., (2011). Dagelijks gebruik van computer-mediated 

communicatiemiddelen en  de evolutie ervan in de loop van de tijd: Een etnografische 
studie met ouderen. Interactie met  computers 23,543–554. Opgehaald 
van:http://www.dtic.upf.edu/~ssayag/pre-print/IWC_S3_Draft.pdf 

 
- Selwyn, N., (2004). De informatie verouderd: Een kwalitatief onderzoek naar het gebruik 

van informatie- en communicatietechnologie door oudere volwassenen. Dagboek van 
Verouderingsstudies 18,369-384. DOI:  10.1016/j.jaging.2004.06.008 

 
- Shapira, N., Barak, A. & Gal, I. (2007). Bevordering van de welzijnvan oudere 

volwassenendoor middel van internettraining  en -gebruik,Veroudering & Geestelijke 
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- Wagner, N., Hassanein, N., Hoofd, M., (2010). Computergebruik door oudere 

volwassenen: Een multidisciplinaire beoordeling, Computers in Human Behavior,  26, 
870-882,DOI: 10.1016/j.chb.2010.03.029 

 
- Zrinščak, S. & Lawrence, S., (2014). Actief ouder worden en demografische 

veranderingen: uitdagingen voor sociaal werk en sociaal beleid, Europees Tijdschrift 
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- http://www.mondodigitale.org/sites/default/files/Come%20ON%21_Guidelines%20for

%20Seniors_Italian.pdf 

- http://www.mondodigitale.org/sites/default/files/web_comeon.pdf 

- http://www.mondodigitale.org/sites/default/files/Report_TraGenerazioni_19mag14.pdf 

- http://www.mondodigitale.org/it/risorse/materiali-didattici/nonni-su-internet 

- http://www.proteobrescia.it/public/wordpress/wp-

content/uploads/2014/01/NonniInternet.pdf 

- http://www.geengee.eu/geengee/geengee-

docs/contenuti/comune/MANUALS/2013_it_handbookGrandparentsV08.pdf 

- http://www.senonsainonsei.org/PDF/PROGETTO%20Se%20non%20sai%20non%20sei%

202015-2016.pdf 

 

Artikelen  

 

- A-S. Melenhorst ; D.G. Bouwhuls; W. A. Rogers, De gemotiveerde keuze van oudere 

volwassenen voor technologische innovatie: bewijs voor voordeelgestuurde selectiviteit,  

Psychology and Aging 2006, Vol. 21, No. 1, 190–195 - Copyright 2006 door de American 

Psychological Association 0882-7974/06/$12.00 DOI: 10.1037/0882-7974.21.1.190 

 

- http://scholar.google.it/scholar_url?url=https://www.researchgate.net/profile/D_Bouw

huis/publication/7184620_Older_Adults%2527_Motivated_Choice_for_Technological_I

nnovation_Evidence_for_Benefit-

Driven_Selectivity/links/0c96053ba5092c0a84000000/Older-Adults-Motivated-Choice-

for-Technological-Innovation-Evidence-for-Benefit-Driven-

Selectivity.pdf&hl=it&sa=X&scisig=AAGBfm129ext8mZM1r6vlGTCEeXihGdMaA&nossl=1

&oi=scholarr 

 

- Milella M. (2014), Ricordarsi del futuro, l'educazione all'intergenerazionalità, in 

Cosmopolis. Rivista di filosofia e teoria politica, 2, 

http://cosmopolis.globalist.it/Detail_News_Display?ID= 80148 (ultima consultazione 

28/03/20 

 

- Sessione formativa per giovani, educatori, operatori sociali 9.00-13.00 Aula 6 Palazzo 

Istruzione Educazione ed intergenerazionalità nei contesti montani A cura di Sentieri di 

Futuro Formatori Cristiano Conte, Roberto Legori, Francesco Pancheri, Giacomo 

Pettenati, Giorgio Salza Coordina Maurizio Colleoni Obiettivi Fornire elementi 

antropologici e pedagogici per comprendere, nello specifico contesto montano, il 

cambiamento delle relazioni tra generazioni e alimentare in modo creativo un rapporto 

fertile tra le stesse e il proprio territorio. Sono state scelte chiavi di lettura ed esperienze 

pilota che sottolineano l'importanza di tener conto nelle politiche giovanili delle 

complessità e delle potenzialità dei legami intergenerazionali; esperienze che mettono 
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in luce le specificità del lavoro sociale negli ambienti montani. Metodologie Relazioni 

introduttive e scambio strutturato tra le esperienze presenti (progetti giovanili dell'arco 

alpino: Friuli, Veneto, Trentino, Lombardia e Piemonte). Numero minimo e massimo di 

partecipanti 10 - 30 Iscrizione necessaria e gratuita entro il 22 settembre: tel. 331 

6665290, info@educaonline.it  

 


