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1. De ontwikkeling van het SENDI project:
Het SENDI project is gestart in november 2013, en sindsdien zijn vele
dingen gedaan om aan alle eerder vastgestelde doelstellingen te voldoen.
Het project is gericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SEN
– Special Educational Needs) en leerlingen met een handicap, die niet in
staat zijn om toegang te krijgen tot de gewone kwalificaties. Eén van de
belangrijkste doelstellingen van het project was om de erkenningspositie van
deze studenten te verbeteren op allerlei gebieden zodat deze beter passen
in de behoeften van de arbeidsmarkt in ieder van de partnerlanden (Spanje,
het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Tsjechië en Nederland).
Na het onderzoek van de arbeidsmarkt en de situatie van de personen
met een handicap in elk land te onderzoeken, zijn de volgende 8 lessen van
e-learning ontwikkeld:

	
  

- Catering

- Veilig werken

- Facilitaire dienstverlening

- Bouw en constructie

- Verpakken

- Groenvoorziening

- Order picking

- Cleanroom medewerker
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Het onderzoek toonde aan, dat mensen met een handicap met een certificaat
van een onderwijsinstellingen meer kans hebben om een baan te vinden. En uit
de situatie op de arbeidsmarkt blijkt, dat de beroepen in verband met de eerder
beschreven arbeidsvelden nodig gekwalificeerd personeel behoeven.
De e-learning platforms zijn ontwikkeld door het consortium en zijn
speciaal bedacht voor SEN-leerlingen en de activiteiten voor elke cursus omvat
verschillende spelletjes, die bijdragen tot het snelle memoriseren van het
materiaal om daaruit voortvloeiend te leren.
Afgezien van het e-learning platform,
zijn verschillende praktische cursussen bij
verschillende
voor

SEN

instellingen
studenten,

georganiseerd
waar

ze

zelf

verschillende banen konden ervaren.

2. Certificering
Het project had als doel de erkenning van leerresultaten voor kansarme
groepen, met name groepen met een handicap te versterken. Versterking van
de structurele samenwerking tussen de aanbieders van beroepsopleidingen en
sectorale organisaties - en de overkoepelende organisatie, die de service
bieden voor deze doelgroepen in heel Europa - was één van de belangrijkste
focussen. Er is een standaard voor het praktische MBO-onderwijs voor mensen
met SEN gerealiseerd, waardoor de doelgroep een betere kans heeft op een
duurzame sociaaleconomische participatie in onze Europese samenleving.
De voorgestelde kwalificaties in dit project zijn gebaseerd op de P-schaal
criteria, oorspronkelijk ontwikkeld door de Britse “Qualifications and Curriculum
Development Agency”. Ze zijn competentiegericht en ondersteunen de
nationale kaders voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die zich
bezighouden met werk na het pre-beroepsonderwijs.
Het doel was om een internationale standaard te creëren voor de
erkenning van de prestaties van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,
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met inbegrip van een zogenaamde ‘open source’ kwaliteitsborgingsstrategie en
een system, waarin de leerresultaten duidelijk verbonden worden met EQF en
ECVET.
Ook de georganiseerde cursussen in alle partnerlanden, binnen het project zijn
zeer succesvol geweest. We hebben veel mensen, die geïnteresseerd zijn in dit
programma en we zijn erin geslaagd meer dan 750 certificaten onder alle
partnerlanden te creëren.
Het succes blijft bestaan tot op de dag van vandaag en geeft ons hoop voor de
toekomst en de verbetering van het project. De organisaties die betrokken
waren bij de voortgang van het project, degenen die de praktische cursussen
hebben bijgewoond, zijn echt geïnteresseerd in de voortzetting van dit
programma. Zo kunnen mensen, die geïnteresseerd zijn in het SENDI concept
zich blijven aanmelden.

3. SENDI handboek voor beoordelaars
Het "SENDI handboek voor beoordelaars"
is

al

klaar.

Het

bestaat

uit

twee

dat

zich

verschillende onderdelen:
1. Het

technische

deel,

bezighoudt met de werkwijze van
het certificering platform.
2. De uitgebreide criteria voor de
beoordeling, waarbij de beoordelaars de vereiste criteria kunnen
controleren op elk niveau van de opleiding, en op welke manier zij het
bewijs voor elk criterium kunnen verkrijgen.
Het handboek is online via de SENDI partners en is verkrijgbaar en is
geschreven in 6 talen: Engels, Spaans, Frans, Nederlands, Bulgaars, en
Tsjechisch. Het zal binnenkort beschikbaar zijn in papieren versie!
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