De PROVIDE pilottraining - een samenvatting
De PROVIDE cursus is een kwalificerende scholingsmogelijkheid voor educatieve
professionals, zoals trainers, instructeurs en leraren; maar ook voor ontwikkelaars
van digitale leeromgevingen en e-learningproducten, loopbaanbegeleiders of
educatieve medewerkers werkzaam binnen instellingen, bedrijven waar allerlei
vormen van informeel en non-formeel plaatsvinden. We hopen vooral ‘multipliers’ uit
het beroepsonderwijs, bedrijfsopleidingen maar ook uit andere educatieve sectoren
te bereiken. Met ‘multipliers’ bedoelen we leerkrachten, opleiders en HRM-managers
die collega’s kunnen inspireren en stimuleren om deel te nemen aan de
pilotprojecten en hierbinnen hun competenties en hun leerprocessen te valideren.
Het is een blended learning-cursus bestaande uit vier leereenheden die betrekking
hebben op de volgende competentiedomeinen:
Planning, uitvoering en evaluatie van innovatief, competentiegericht leren en
onderwijs en validatie van de gerealiseerde competentie-ontwikkeling als gevolg van
de leeractiviteiten en het doorlopen leerproces.
In het eerste deel van de training, de voorbereidende e-learning en de f2f fase, leren
de deelnemers de elementaire PROVIDE aanpak kennen en samen te werken aan:
• Competentiegericht leren en bijbehorende didactiek;
• Het ontwikkelen van ‘leren leren’- competenties (L2L);
• De kerncompetenties voor educatieve professionals en het bijbehorende
competentieraamwerk;
• Validatie van de gerealiseerde leerresultaten en competentie-ontwikkelingen.
In de volgende fase ontwikkelen de professionals een pilot-leerproject binnen één
van de bovengenoemde competentiedomeinen dat binnen hun organisatie wordt
uitgevoerd. In overeenstemming met het concept van competentiegericht leren zullen
de pilotprojecten zich richten op actuele, ter zake doende onderwerpen of
ontwikkelingen binnen de werkomgeving van de projectdeelnemers en worden
geïnteresseerde collega’s gemotiveerd en gestimuleerd om actief deel te nemen aan
het project. Deze pilot-leerprojecten richten zich niet alleen op concrete resultaten,
maar bieden ook mogelijkheden voor het ontwikkelen van en reflecteren op de
individuele competentie-ontwikkeling tegen de achtergrond van het PROVIDE
competentieraamwerk en het valideren van deze processen middels de LEVEL5methode.
Deze implementatie fase die een duur van enkele maanden heeft, wordt vergezeld
door een maandelijkse online workshop en een webinar over de theoretische
uitgangspunten en achtergronden van het evalueren.
De training wordt afgesloten met een "workshop conferentie" waar de deelnemers
weer bij elkaar komen om de resultaten van hun individuele leerprojecten en
leerprocessen te presenteren en met elkaar te bespreken.
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