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PROJECTDOELEN
Het

ontwikkelen

en

PROJECTINHOUD

verspreiden

van

een

internationale beroepsopleiding op het gebied van
hernieuwbare

energietechnieken

en

energiemanagement.
Het

ontwikkelen

en

gebruiken

van

een

instrumentarium opdat de opleiding in Europa
transparant en daardoor vergelijkbaar wordt. Het
definiëren van niveaus volgens het Europees
kwalificatiekader, het toekennen van ECVET-credits
aan

modules,

het

definiëren

van

opleidingsonderdelen die in het buitenland kunnen
worden

doorlopen.

Het

toepassen

van

opzetten

van

netwerken

De algemene beroepscompetenties die behaald
worden tijdens de opleiding moeten voor 50% bestaan
uit modules uit de cluster elektriciteit.
Voor de specifieke AIRE-beroepsleerdoelen (kennis,
vaardigheden en competenties) werden de volgende
benamingen voor de AIRE-modules gedefinieerd:
Module 1

de

EUROPASS-tools.
Het

De sleutelcompetenties, zoals gedefinieerd door de
EU, moeten verworven zijn vóór men de
beroepsopleiding aanvangt.

tussen

onderwijsinstellingen, opleidingscentra, bedrijven,
politieke beleidsmakers en verenigingen op het
gebied van duurzame energie en onderwijs.

Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8

Specialisatie 1*
1.1 Fotovoltaïsche zonne-energie
1.2 Thermische zonne-energie
1.3 Windenergie
Specialisatie 2*
Andere vormen van energie
Veiligheid
Processen
Klantenservice
Ondernemingszin
Technisch Engels

Er wordt een catalogus met leerdoelen per
kwalificatiemodule samengesteld. Zo wordt het mogelijk
de hoofdelementen van de AIRE-opleiding in elk
partnerland aan te passen en een matrixsysteem met
gemeenschappelijke stappen in het leerproces te
implementeren.
AIRE voorziet in een basis voor de Europees verspreide
certificering van kennis, vaardigheden en competenties
inzake
een
opleiding
voor
hernieuwbare
energietechnieken.
De gemeenschappelijke standaarden tussen de partners
zorgen ervoor dat elders verworven competenties binnen
Europa herkenbaar zijn, er een samenwerking tussen
opleidingscentra in Europa mogelijk is en transparantie
van kwalificaties ontstaat.

PRODUCTEN
AIRE-kit – een waaier aan apparatuur en materiaal om
AIRE-lessen te kunnen geven.
Verzameling van lesmateriaal dat gebruikt kan
worden voor de AIRE-opleiding

Het

ontwikkelen

van

certificeringsmogelijkheden

toets-

waardoor

en

potentiële

kandidaten onafhankelijk van de locatie van de
onderwijsinstelling geëxamineerd kunnen worden en
(deel)certificaten kunnen verwerven.

*Modules 1, 2 en 3 worden onderverdeeld in de
volgende aspecten:
Energieopwekking
Constructie
Management
(locatie,
aanvoeren
van
verschillende types hernieuwbare energie,
combinatie,…)
Controle (IT-bediening van op afstand)
Efficiëntie (de beste resultaten er uit filteren)
Onderhoud + Herstelling
Energieopslag
Energie het net opsturen
Recycleren en opladen van energie

Concept voor AIRE-certificering
Europees AIRE-kennisnetwerk
AIRE-bewustzijn verhogen binnen lokale
authoriteiten die voorstander zijn van het aanleren
van hernieuwbare energietechnieken.

