Handleiding: hoe vind ik een projectpartner?
Elk project of partnerverzoek moet gekoppeld zijn aan een organisatie. Daarom is het van belang
om eerst een organisatie toe te voegen voordat je een activiteit voorstelt en/of een partnerverzoek
doet. Om een partnerverzoek te doen, moeten de volgende stappen doorlopen worden:
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In deze handleiding wordt het volgende stappenplan gehanteerd:

Stap 1: een organisatie toevoegen
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Stap 2: een activiteit voorstellen
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Stap 3: een partnerverzoek toevoegen
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*Nadat je een organisatie hebt toegevoegd, kun je er ook voor kiezen om eerst een partnerverzoek
toe te voegen (stap 3) en daarna een activiteit voor te stellen (stap 2). Stap 2 en Stap 3 zijn de
enige stappen die ook andersom kunnen worden uitgevoerd.

Stap 1: een organisatie toevoegen
1. Ga naar de EPALE website op http://ec.europa.eu/epale/en/home-page. Om de taalpagina
te veranderen, selecteer je jouw taal uit de lijst bovenaan de pagina.

2. Log in op EPALE met je gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Klik in het menu op ‘Activiteiten’ en ga naar ‘Partner zoeken’.

4. Klik op ‘Uw organisatie toevoegen’ aan de rechterkant.

5. Er opent een nieuw scherm waar om basisinformatie over de organisatie wordt gevraagd.
Schrijf de naam van de organisatie en selecteer het land van de organisatie. Als de
organisatie een logo heeft, upload het logo van de organisatie.

6. Vul het veld ‘hoofdtekst in’. Beschrijf hier het belangrijkste doel van de organisatie, de
doelstellingen en de doelgroep. Waar ligt jullie kennis en expertise?

7. Selecteer het gebied van activiteiten en/of interesses van de organisatie uit de lijst.

8. Geef de titel en de URL (http://) van de website van de organisatie.

9. Voor een voorvertoning van de beschrijving van de organisatie, klik je op de knop
‘voorbeeldweergave’ onderaan de pagina. Een nieuw scherm wordt geopend en laat twee
versies zien: een samenvatting genaamd ‘voorbeeldweergave ingekorte versie’ en een
voorbeeldweergave van de volledige versie. Doe een laatste controle op spelling,
grammatica en opmaak.
10. Klik op ‘Opslaan’ onderaan de pagina. De organisatie is nu vindbaar voor anderen.

Stap 2: een activiteit voorstellen
1. Ga naar de EPALE website op http://ec.europa.eu/epale/en/home-page. Om de taalpagina
te veranderen, selecteer je jouw taal uit de lijst bovenaan de pagina.

2. Log in op EPALE met je gebruikersnaam en wachtwoord.

3. Klik in het menu op ‘Activiteiten’ en ga naar ‘Partner zoeken’.

4. Klik op ‘Een activiteit voorstellen’ aan de rechterkant.

5. Er opent een nieuw scherm waar om basisinformatie over de activiteit wordt gevraagd.
Geef een naam aan de activiteit en vul de contactpersoon in. Typ de naam van de
organisatie en selecteer het land van de organisatie.

6. Haal de ingevulde datum weg en laat het veld leeg. Dit doe je door de cursor te plaatsen in
het vakje ‘Datum’ en de datum te verwijderen. Vul het veld ‘Verzoek geldig tot’ in met de
uiterste datum waarop organisaties contact mogen opnemen.

7. Vul het veld ‘Hoofdtekst’ in. Beschrijf de activiteit, de doelstellingen en de doelgroep.

8. Selecteer het type activiteit uit de lijst met activiteiten.

9. Selecteer de tags/trefwoorden uit de lijst. Je kan meer dan een tag/trefwoord tegelijk
selecteren door de Ctrl toets in te drukken.

10. Upload eventueel documenten die relevant zijn voor jouw partnerverzoek.

11. Als er materiaal in het informatiecentrum van EPALE is gepubliceerd dat je wilt delen met
jouw potentiele partner, kun je dat toevoegen bij ‘Hulpmaterialen’.

12. Als je een passende afbeelding hebt voor bij de activiteit, kun je deze hier uploaden.

13. Als je eerst een partnerverzoek hebt aangemaakt kun je die linken aan de activiteit.

14. Voor een voorvertoning van je activiteit, klik je op de knop ‘voorbeeldweergave’ onderaan
het invulformulier. Een nieuw scherm wordt geopend en laat twee versies zien: een
samenvatting genaamd ‘voorbeeldweergave ingekorte versie’ en een voorbeeldweergave
van de volledige versie. Doe een laatste controle op spelling, grammatica en opmaak.
15. Klik op ‘Opslaan’ onderaan de pagina. Je activiteit zal nu verschijnen op de website.

Stap 3: een partnerverzoek toevoegen
1. Ga naar de EPALE website op http://ec.europa.eu/epale/en/home-page. Om de taalpagina
te veranderen, selecteer je jouw taal uit de lijst bovenaan de pagina.

2. Log in op EPALE met je gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Klik in het menu op ‘Activiteiten’ en ga naar ‘Partner zoeken’.

4. Klik op ‘Uw partnerverzoek toevoegen aan de rechterkant.

5. Er opent een nieuw scherm waar om basisinformatie over het partnerverzoek wordt
gevraagd. Schrijf een titel en vul de naam in van de contactpersoon. Typ de naam van de
organisatie en selecteer het land van de organisatie.

6. Haal de ingevulde datum weg en laat het veld leeg. Dit doe je door de cursor te plaatsen in
het vakje ‘Datum’ en de datum te verwijderen. Vul het veld ‘Verzoek geldig tot’ in met de
uiterste datum waarop organisaties contact mogen opnemen.

7. Vul het veld ‘Hoofdtekst’ in. Beschrijf het partnerschap waar je naar op zoek bent.

8. Selecteer de type organisaties waar je naar op zoek bent. Je kan meer dan een type
tegelijk selecteren door de Ctrl toets in te drukken.

9. Selecteer het land waar je een partner wilt vinden. Je kan meer dan een land tegelijk
selecteren door de Ctrl toets in te drukken.

10. Selecteer de taal waarin je met je partner wil communiceren. Je kan meer dan een taal
tegelijk selecteren door de Ctrl toets in te drukken.

11. Typ de vereiste vaardigheden van je partner en selecteer de relevante vaardigheden uit de
beschikbare opties. Plaats een komma tussen de geselecteerde vaardigheden.

12. Als je een passende afbeelding hebt voor bij de activiteit, kun je deze hier uploaden.

13. Als je eerst een activiteit hebt aangemaakt kun je die hier linken aan het partnerverzoek.

14. Voor een voorvertoning van je partnerverzoek, klik je op de knop ‘voorbeeldweergave’
onderaan het invulformulier. Een nieuw scherm wordt geopend en laat twee versies zien:
een samenvatting genaamd ‘voorbeeldweergave ingekorte versie’ en een
voorbeeldweergave van de volledige versie. Doe een laatste controle op spelling,
grammatica en opmaak.
15. Klik op ‘Opslaan’ onderaan de pagina. Je partnerverzoek zal nu verschijnen op de website.

