ECVET CMF – Capability Maturity Framework (Kwaliteitsmodel
voor een stapsgewijze introductie van ECVET) voor ECVETcompetente instellingen
Het Euopean Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) is binnen het
strategische kader voor Europese samenwerking in onderwijs en training (ET2020), een krachtig
hulpmiddel, met als doel een toenemende grensoverschrijdende samenwerking in onderwijs en
training te realiseren. Het moet leiden tot een systeem waarin studenten en cursisten kwalificaties
en leeruitkomsten kunnen meenemen, zoals ze die via (internationale) mobiliteit en leven lang
leren (LLL) hebben verworven. Zoals de monitorverslagen van Cedefop van 2010, 2011, 2012 en
2013 laten zien, zijn de EU-lidstaten inmiddels begonnen met de invoering van ECVET.
(http://www.cedefop.europea.eu/en/tags/ecvet). Tegelijk is er een wijd verspreid gevoel in de
ECVET-werkgroepen en ook bij specialisten die bij de invoering betrokken zijn, dat er behoefte is
aan gemeenschappelijke richtlijnen voor een strategie formulering en hoe van elkaar leren.
Daarom is ECVET essentieel voor de ontwikkeling van VET (Beroepsonderwijs en training) en
van kwalificatiesystemen. Maar tegelijkertijd is de implementatie hiervan een complex en
uitdagend proces. Daarom is er een groeiende behoefte aan begeleiding, hoe ECVET te
ontwikkelen en hoe een gevoel van gedeeld eigenaarschap tijdens de implementatie ervan te
creëren. Hiertoe ontwikkelt het ECVET-STEP project het ECVET Capability Maturity
Framework. Dit ECVET CMF is een kwaliteitsmodel voor een stapsgewijze introductie van
ECVET. Het is bedoeld voor alle geïnteresseerde organisaties die een gecontroleerde
kwaliteitsontwikkeling willen volgen die uiteindelijk leidt tot
een ECVET-competente
onderwijsinstelling.
Centraal bij het ECVET CMF, staat de beschrijving van een methode om een organisatie door te
lichten om vast te stellen in welke mate ECVET al is geïmplementeerd en welke acties nog nodig
zijn om op een hoger niveau te komen. Het is in eerste instantie ontwikkeld voor VET-instellingen
uit het groene domein, maar later ook voor andere domeinen. Het maakt de voordelen van ECVET
duidelijk en zichtbaar. Daarnaast helpt het hun niveau vast te stellen en te werken aan
kwaliteitsverbetering door de integratie van ECVET in hun bestaande processen en werkprocessen.
Het ECVET CMF is een aanpassing van het welbekende Capability Maturity Model (CMM) dat
oorspronkelijk werd toegepast bij software ontwikkeling en inmiddels is doorontwikkeld tot het
Capability Maturity Model Integation (CMMI) dat toegepast wordt in andere sectoren.
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Meer informatie is beschikbaar in de ECVET STEP online toolkit: http://ecvet-step.eu/toolkit
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