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DOCENTEN IN HET BEROEPONDERWIJS TRAINEN OP TRANSVERSALE
VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES
In het beroepsonderwijs is veel meer nodig dan een set traditionele vaardigheden en
competenties. Sterker, het gaat over de steeds veranderende behoeften van de
kennismaatschappij en de manier waarop beroepsonderwijs invloed heeft op het sociale,
economische en culturele kapitaal van de Europese Unie, als waardevolle activa voor
excellentie en duurzaamheid naar een gemeenschappelijke toekomst.
Erkenning van de belangrijke rol van docenten in het beroepsonderwijs en van de betreffende
beroepsopleidingen in de gehele EU betekent dat nieuwe benaderingen van de concepten
"vaardigheden en competenties" in stelling moeten worden gebracht. Bijvoorbeeld,
creativiteit, lateraal denkvermogen, aanpassingsvermogen en andere transversale
vaardigheden zoals exploitatie van impliciete kennis, sociale en communicatieve
vaardigheden zijn enkele van de belangrijkste sleutelvaardigheden die docenten in het
beroepsonderwijs moeten leren kennen, om hun studenten en leerlingen te onderwijzen en te
begeleiden in de hedendaagse sociale en economische omgeving.
Om dat te bereiken zal het mede door de Europese Commissie gefinancierde project
'TRAINVET4JOBS ' de bestaande curricula en modellen van de docenten onderzoeken, met als
doel een breed kader voor de opleiding van docenten en trainers in het beroepsonderwijs te
ontwikkelen, te testen en te valideren, waarbij het belang van transversale competenties
wordt benadrukt.
TRAINVET4JOBS is een 2 jaar durend initiatief dat door een transnationaal consortium van 9
deskundige organisaties in zes EU-landen (Spanje, België, Estland, Griekenland, Italië en
Nederland ) zal worden uitgevoerd.
De start van het project heft plaats gevonden op 28 en 29 november 2013 in Granada bij de
‘Kamer van Commercie, Industrie en Advies”: de projectleider.
Voor informatie over dit project kunt u contact opnemen –in het Engels of Spaans- met de
heer José Antonio Ivars Sánchez via jivars@camaragranada.org of mevrouw Petra Sulovska via
psulovska@scienter.es. De Nederlandse coördinatie is in handen van Cofora International
Projects BV, waar u met vragen terecht kunt bij de heer Rigo van Raai, r.vanraai@cofora.nl.
Binnenkost zal de website van TRAINVET4JOBS beschikbaar zijn: daar wordt op dit moment aan
gewerkt.

