SENDI is een project binnen het Europees erkende subsidieprogramme ‘Leonardo Transfer of
Innovation’ dat gezamenlijk is ontwikkeld door verschillende internationale instellingen in 5 Europese
landen.
We ontwikkelden een evaluatiemethode voor basis competenties op het gebied van Prestatie-schaal
ontworpen evaluatie door middel van de zogenaamde ‘Qualifications Curriculum Development Agency’
(QCDA) in het Verenigd Koninkrijk en is een manier om de voortgang van studenten met speciale
onderwijsbehoeften te cerfiticeren. Een doelgroep, die niet in staat is om dit te bereiken binnen het
gevestigde onderwijs. De Prestatie-schalen worden gebaseerd op de benodigde vaardigheden voor een
desbetreffend kwalificatie. In het Verenigd Koninkrijk, heeft "The Learning Machine Ltd" dit goedkope
maar doeltreffende systeem ontwikkeld , zodat studenten met specifieke onderwijsbehoeften formeel
erkende certificering kunnen behalen voor hun bereikte doelen, min of meer gelijk aan studenten in het
algemeen stelsel.
De doelstellingen van het SENDI project zijn:
-

Om de innovatieve methoden en technologieën voor deze goedkope maar doeltreffende manier
van certificeren binnen een Europees raamwerk te ontwikkelen en aante bieden aan studenten
met speciale met specifieke onderwijsbehoeften

-

Ondersteuning bieden voor de voortgang van dit Europese raamwerk van de kwalificeren met
een online vormingsprogramma voor studenten met speciale behoeften

-

Verbeteren van de situatie, toekomst perspectief en arbeidsmarkt positie van studenten met
speciale onderwijsbehoeften

Zoals eerder vermeld, de belangrijkste leden binnen dit project komen uit 5 Europese landen, namelijk ;
Bulgarije, Tsjechië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Dit betekent dat er een representatie
is van Europa op basis van een gelijke geografische spreiding. Alle leden hebben specifieke belangen
en kennis in de ondersteuning omtrent gelijkheid voor studenten met specifieke onderwijsbehoeften en
uitgeschakelde studenten binnen het gevestigde onderwijssysteem.
Op lange termijn is het doel om een volledig erkende certificering binnen het Europese raamwerk te
ontwikkelen voor verschillende kwalificaties. Tot dat moment worden binnen het SENDI project
certificaten uitgereikt voor acht cursussen van verschillende kwalificaties, die met speciale noodzaak zijn
gekozen vanwege de arbeidsmarkt kansen voor deze doelgroep. De titels van de beschikbare cursussen
zijn:
-

Banen binnen de Cleanroom verwerking;
Banen binnen de Catering sector;
Banen binnen Facilitaire diensten;
Banen omtrent Groene werkzaamheden;
Banen in de Verpakkingsindustrie;
Banen binnen de bouw;
Banen binnen Orderpicking;
Banen omtrent Veilig werken.

Als u geïnteresseerd bent in een van deze cursussen of als u meer informatie wilt omtrent dit project,
aarzel dan niet om contact op met de verantwoordelijke organisatie in Nederland ;
Stichting PRO WORK: www.pro-work.nl
Of bekijk de website (inclusief e-learning materialen voor bovenstaande cursussen !) op ;
www.sendiproject.eu

