SENDI
Special Educational Needs
and Disability Inclusion
Een nieuw internationaa EU project is gestart!

Wilt u meer weten?
SENDI is onderdeel van het Lifelong Learning
Programma, Leonardo Da Vinci.
Dit project is bedoeld voor leerlingen met
speciale onderwijsbehoeften en mogelijkheden,
die niet in staat zijn om deel te nemen aan
bestaande kwalificatiestructuren. We zoeken
naar
bijval
voor
leerproblemen
van
achtergestelde groepen, zeker de groep met een
handicap.
Het versterken van structurele samenwerking
tussen MBO-partijen en andere sectorale
organisaties heeft de hoogste prioriteit. Een
standaard voor praktisch MBO-onderwijs zal
zorgen dat de doelgroep betere kansen krijgen
v.w.b. de duurzame socio-economische
participatie in onze EU gemeenschap.

Wie werkt er mee aan het SENDI
project?

Welke opleidingen kan SENDI
bieden?

Het consortium is een coalitie van ervaren EU
project partners en participanten met specifieke
interesse in special onderwijsbehoeften en in de
promotie van onderwijs, werk en sociale
participatie van mensen met mogelijkheden.

De Sendi project wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van elektronische ondersteuning
voor de volgende educatieve velden:

AGIFODENT – De Spaanse partner en
coördinator
van
dit
project.
EUROFACE Consulting –
Een Tsjechisch consulting en
training centrum met een link
tussen onderwijs en productiesectoren.
National Training Centre – Dit
Bulgaarse centrum geeft training
en kwalificaties in technologieën
d.m.v.
implementatie
in
verschillende
cursussen
en
innovatieve
manieren.
Pro Work – Een Nederlandse
stichting die een groot aanbod
heeft in professionele manier van
structurele innovatie.
ASDAN –is een Engelse pioniers organisatie
die zich bezig houdt met
curricula en de ontwikkeling
van
geaccrediteerde
organisaties in Engeland.
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Cleanroom medewerker
Order picking
Facilitaire diensten
Catering
Veiligheid op de werkvloer
Verpakken
Groene banen
Verpanen en Constructie

Het is belangrijk om te vermelden, dat al het
materiaal dat zal worden ontwikkeld door
Sendi, zal worden gebaseerd op het onderzoek
van de eisen van de werkgelegenheid in de
landen die deelnemen aan het project.
Alle mogelijke culturele verschillen zullen
worden bestudeerd en opgenomen in het elearning support voor elk veld.
De voorgestelde kwalificaties in dit project is
gebaseerd op de P-schaal criteria, in eerste
instantie ontwikkeld door de Britse
Qualifications and Curriculum Development
Agency. Ze zijn competentiegericht en
onderbouwen van de voornaamste nationale
kaders voor leerlingen met speciale
onderwijsbehoeften die zich bezighouden met
het voorbereidend beroepsonderwijs werk.

Contact Informatie
Project website: www.sendiproject.eu

Wat zijn de belangrijkste
doelstellingen van het project?
ü • Zorg voor een focus op transparantie
van competenties onder-pinning
kwaliteiten die gemakkelijk te lezen en
te vergelijken zijn;
ü • Ondersteuning van het verzamelen en
overdragen voor voorbereidend
beroepsonderwijs en beroepsonderwijs
leren;
ü • Omvang van de mate waarin een SENcertificering kader kan worden
afgestemd op de fundamenten van de
EQF;
ü • Ondersteuning van persoonlijke
ontwikkeling door een grotere acceptatie
van de certificering, het verlagen van de
toetredingsdrempels tot mainstream
EQF verwezen kwalificaties voor
risicogroepen;
ü • Schakel meer concurrerende en
dynamische kenniseconomie hoewel
bevorderen integratie;
ü • Schakel het opzetten van nieuwe
diensten geleid bedrijf, dat de aan de
gang zijnde ontwikkeling van de
certificering van leerlingen met speciale
onderwijsbehoeften kunnen
ondersteunen.

Partners contact informatie:

AGIFODENT (Spain)

SENDI

e-mail: cooperation.office@agifodent.es
website: www.agifodent.es
tlf: +34958489755
EUROFACE Consulting s.r.a.
(Czech Republic)
e-mail: management@euro-face.cz
website: www.euro-face.cz
tlf: +420 / 777011717
National Training Centre –
(Bulgaria)
e-mail: office@educenter-bg.com
website: www.educenter-bg.com
tlf: +359888680408

Pro Work (The Netherlands)
e-mail: tgrefkens@pro-work.nl
website: www.pro-work.nl
tlf: +31111658063

ASDAN (the United Kingdom)
e-mail: info@asdan.org.uk
mailto:management@euro-face.cz	
  	
  	
  
website: www.asdan.org.uk
tlf: +1179543952
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