MODULE 5
Uitgangspunten voor de opname van studiepunten
in de vervlechting van opleiding en navorming

Leonardo da Vinci Project Overdracht van Innovatie - "VETwin-winModel“
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Module 5
Uitgangspunten voor de opname van studiepunten in de vervlechting van opleiding en navorming

Algemene aanwijzingen bij de modules
Een onmisbaar beginsel van deze navorming dat voor alle modules geldt, is de specifieke methodische
oriëntatie: op elk moment moet gebruikt worden waarover geleerd wordt, meer bepaald moderne,
handelingsgerichte leermethodes, waarbij de leerkrachten niet "onderwijzen", maar optreden als
"leerlingenbegeleiders". Omdat het in geen enkele module gaat om pure kennisoverdracht, maar om de
ontwikkeling van een nieuwe praktische vaardigheid die vorm moet geven aan de
vervlechtingsprocessen van beroepsopleiding en professionele bijscholing, combineren de deelnemers
in hun leerproces seminaries met online-leren, zelfstudie en praktijkoefeningen die ze op hun eigen
werkplek uitvoeren en tijdens regelmatige groepsessies samen met de andere deelnemers en
leerbegeleider beoordelen, in detail bespreken en theoretisch verwerken.
I. Voorafgaande opmerkingen bij module 5
Waar deze module over gaat en wat ze wil bereiken
Het Europese ECVET-initiatief stelt de beroepsopleiding voor nieuwe uitdagingen.
ECVET - "European Credit System for Vocational Education and Training" ('Europees systeem
voor overdracht van leerresultaten voor beroepsonderwijs en -opleiding') - streeft naar een
homogeen referentiekader voor de certificering van beroepsbekwaamheden en een toename van
de transnationale mobiliteit.
Bij het voortbestaan van verschillende nationale systemen voor beroepsopleiding wil ECVET
voor vergelijkbaarheid en compatibiliteit zorgen. De hiertoe gehanteerde instrumenten zijn
bedoeld om het volgende te bevorderen:
• de transparantie en de vergelijkbaarheid;
• de overdraagbaarheid en de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties en bekwaamheden.

Het DECVET-initiatief - "Entwicklung eines Leistungspunktesystems in der beruflichen Bildung"
('ontwikkeling van een studiepuntensysteem in de beroepsopleiding') - in Duitsland beoogt een
verhoging van de doorlaatbaarheid ter hoogte van specifieke grenzen binnen het nationale
beroepsopleidingssysteem. Daarbij wordt het studiepuntensysteem zelf uitgewerkt op basis van
het bestaande Duitse beroepsopleidingssysteem.
Aan de ontwikkeling van een dergelijk Duits studiepuntensysteem zijn de volgende doelstellingen
gekoppeld:
-

Vergroting van de transparantie van kwalificaties en leerresultaten;
Opening en flexibilisering van de toe- en overgangen van beroepsopleidingstrajecten;
Vermijding van overbruggingsperiodes, redundante kwalificeringen en opleidingsimpassen;
Betere koppeling van de leerlocaties en samenwerking van de opleidingscentra;
Validering en waardering van informeel verworven leerresultaten; en
Vergroting van de mobiliteit van individuen binnen de beroepsopleiding.

Opleiders moeten naar de toekomst toe over de volgende inzichten beschikken:
- de manier waarop leereenheden gevormd moeten worden;
- de manier waarop vaardigheden gevat en beoordeeld moeten worden;
- wat outcomes zijn;
- wat studiepunten zijn;
- de manier waarop informele vaardigheden gevat en aangerekend kunnen worden.
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Leerdoelen en inhouden van de module
1. ECVET- een studiepuntensysteem in de beroepsopleiding
- Grenzen binnen de beroepsopleiding
2. Creatie van voorwaarden om leerresultaten te kunnen waarderen
- Leerresultaateenheden bepalen en beschrijven
- Vaardigheden vaststellen
- Overlappingen en overeenstemmingen tussen de deelsystemen bepalen
- Studiepunten rangschikken
- Waarderingsprocedure testen
3. Leereenheden in de praktijk

Wat de deelnemers/leerlingen op het einde moeten kennen
Kennis over:
- EQR en het kwalificatiekader van andere Europese landen
- ECVET en de initiatieven van andere Europese landen (bv. DECVET)
- Outcomegerichtheid
- Vaardigheidsvaststellingen
Vaardigheden met betrekking tot:
- Ontwikkeling van leereenheden
- Beheersing van de vaardigheidsvaststellingsprocedure
- Opstelling van attesten met erkenning van de verworven vaardigheden
Zelf- en sociale competentie
- Vertrouwensvolle omgang met deelnemers
- Communicatie met bevoegde instanties bij de erkenning van vaardigheden
- Voortdurende actualisering en verdere ontwikkeling van de leereenheden in samenwerking met
ondernemingen en federaties
- Vertrouwensvolle samenwerking met regionale examencommissies
- Transnationale samenwerking bij de wederzijdse erkenning van de verworven
vaardigheden van de deelnemers
Instructies voor het zelfstudieproces
In deze module werken de deelnemers zelfstandig een leereenheid voor leerlingen uit,
beschrijven ze de te bereiken outcomes, bepalen ze grenzen, verrichten ze tests en formuleren
ze een voorstel voor de toe te kennen studiepunten.
Algemene methodische aanwijzingen voor leerbegeleiders
- De sleutel tot een succesvolle bijscholing is de afwisseling van seminaries
met het aanreiken van studiemateriaal op het online leerplatform;
- Tijdens de seminaries moet er vooral in groep worden gewerkt;
De leer- en werkopdrachten van de deelnemers worden gepresenteerd.
II. Inhoud en praktijkopdrachten
Inhoud
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3

Referentiekader voor de certificering van beroepsbekwaamheden
Het ECVET-programma
Outcome- en vaardigheidsoriëntatie
Het DECVET-initiatief in Duitsland
Identificatie van eventuele mogelijkheden voor de waardering van leerresultaten –
Afleiding van een beroepsoverschrijdende leereenheid
Voorstellen voor het definiëren van verschillende leereenheden - Opbouw van een
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leereenheid
5.4 Voorbeelden voor een opleidingsconforme bedrijfsopdracht met voorstellen van
bruikbare evaluatiecriteria
5.5 Outcomegerichte vormgeving van de opleiding - Meetbaarheid
van verworven vak- en persoonlijke competenties
5.5.1 Inzichten (kennis)
5.5.2 Vaardigheden
5.5.3 Persoonlijkheidsvaardigheden (sociale vaardigheden en zelfcompetentie)
5.6 Studiepuntensysteem in de bouwsector - Voorbeeld Leembouw
5.7 Overzicht van bronnen en belangrijke nationale en Europese documenten

Praktijkopdrachten
Ontwikkel zelf een leereenheid voor een kwalificeringsonderdeel uit uw branche. Beschrijf de
outcome en de bijbehorende vaardigheidsvaststellingsprocedure
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5.1 Referentiekader voor de certificering van beroepsbekwaamheden

5.1.1 Het ECVET-programma
De grote uitdaging voor het opleidingsbeleid is het voorbereiden van de beroepsopleiding op de eisen
van internationale markten en de toenemende mobiliteit van kapitaal en arbeid. Mobiliteit, ook van
leerlingen, geldt daarbij als een belangrijk element van de Europese samenwerking op het vlak van
opleiding en vorming. Leerlingen blijken echter niet zo mobiel als bv. studenten. Een reden hiervoor is
de grote heterogeniteit binnen de Europese beroepsopleidingssystemen. Het ontbreekt ons aan een
erkend "framework" waarmee in het buitenland geleverde prestaties beschreven, gerangschikt en
uiteindelijk gewaardeerd kunnen worden.
Met het zogenaamde "proces van Kopenhagen" werden er op Europees niveau activiteiten gelanceerd
om een dergelijk "framework" en zodoende een homogeen referentiekader voor de certificering van
beroepsvaardigheden te creëren. Het startschot hiervoor werd met het "European Credit Transfer
System for VET" (ECVET) gegeven. ECVET kan daarbij gebruikt worden om kwalificaties als van
respectieve punten voorziene eenheden van leerresultaten te beschrijven en deze leerresultaten
zodoende overdraagbaar en accumuleerbaar te maken.
Het referentiekader ECVET wil bij het voortbestaan van verschillende nationale systemen voor
beroepsopleiding voor vergelijkbaarheid en compatibiliteit zorgen. Met dat doel voor ogen werden er
instrumenten ontwikkeld ter bevordering van:
• Transparantie en de vergelijkbaarheid;
• Overdraagbaarheid en wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties en -bekwaamheden.
De doelstellingen van ECVET zijn:
• Bevordering van de (geografische) mobiliteit;
• Verbetering van de horizontale en verticale opleidingsmobiliteit (doorlaatbaarheid);
• Erkenning van informeel of buiten formele opleidingstrajecten verworven competenties.

5.1.2 Outcome- en vaardigheidsoriëntatie
Het ECVET-programma berust op het concept 'leerresultaten'. In de toekomst zou het er niet meer om
mogen gaan, hoe lang iemand ergens iets geleerd heeft, maar wel om welke kennis, welke
vaardigheden en welke competenties hij of zij verworven heeft. Dat betekent dat de evaluatie van de
competenties zich niet op de inputfactoren, zoals duur, plaats en in het bijzonder op de pedagogische
methode van de opleidingsprocessen richt1, in het kader waarvan voormelde competenties bijgebracht
worden, maar wel op het bereiken van gedefinieerde leerresultaten ('Outcomes'). Aangezien ervan
uitgegaan wordt dat de leerling dit kunnen alleen maar kan tonen, wanneer hij over de desbetreffende
vaardigheid beschikt, is het competentieconcept in de outcome-oriëntatie inbegrepen.
Leerresultaten bepalen wat een leerling kent, begrijpt en kan doen na de voltooiing van een leerproces2.
Met het begrip 'Output' resp. 'Outcome' wordt in de leercontext de vaardigheid van een persoon
aangeduid, die deze in een bepaalde situatie toont (= Output), voor zover het getoonde kunnen met een
vooraf bepaalde maatstaf overeenstemt.
Daarbij worden er geen uitspraken gedaan over waar, hoe, wanneer en binnen welke tijdsspanne deze
competenties verworven werden.

1

CEDEFOP (2008b): The shift to learning outcomes: Conceptual, political and practical developments in Europe.
Commissie van de Europese Gemeenschappen (EU) (2008a): Voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren. Cit. volgens URL:
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_de.pdf(17.08.2011).

2
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5.1.3 Het DECVET-initiatief in Duitsland
Voor de omzetting van ECVET worden in een initiële fase die tot 2012 loopt, de nodige structuren
opgebouwd en individuele elementen van het systeem in het kader van proefprojecten in de praktijk
uitgetest. Aanvankelijk moet het zwaartepunt bij het formele leren liggen. Vanaf 2012 zal dan de
stapsgewijze toepassing en implementatie van het systeem op de beroepsopleidende kwalificaties
volgen. In 2014 zullen de tot dan toe opgedane ervaringen geëvalueerd worden om op basis van deze
beoordeling eventueel aanpassingprocessen te kunnen inleiden.
Voor Duitsland bestaat er sinds november 2010 een Nationale Coördinatie-instantie ECVET die bij de
Nationale Agentur Bildung für Europa bij het Bundesinstituut für Berufsbildung werd ondergebracht.
Deze Nationale Coördinatie-instantie werkt in opdracht van het Duitse Ministerie voor Onderwijs en
Onderzoek en fungeert als centraal meldpunt voor fundamentele vragen over het thema van het
studiepuntensysteem voor de beroepsopleiding.
In Duitsland worden elementen van ECVET in het kader van een nationaal DECVET-proefproject onder
de bevoegdheid van het Duitse Ministerie voor Onderwijs en Onderzoek onderzocht. Het DECVETinitiatief streeft daarbij de volgende doelstellingen na:
• Vergroting van de transparantie van kwalificaties en leerresultaten;
• Opening en flexibilisering van de toe- en overgangen van beroepsopleidingstrajecten;
• Vermijding van overbruggingsperiodes, redundante kwalificeringen en opleidingsimpassen;
• Betere koppeling van de leerlocaties en samenwerking van de opleidingscentra;
• Validering en waardering van informeel verworven leerresultaten; en
• Vergroting van de mobiliteit van individuen binnen de beroepsopleiding.
Door het DECVET-initiatief werden belangrijke elementen, zoals de studiepunten en de
outcomegerichte leereenheden overgenomen en werden modellen voor de waardering onder de
specificiteiten van het Duitse beroepsopleidingssysteem uitgetest. Daarbij heeft DECVET de
systematische ontwikkeling en opproefstelling van een studiepuntensysteem tot doel, waarmee
leerresultaten gevat, gewaardeerd en van een bepaald deelbereik van het beroepsopleidingssysteem
naar een ander deelbereik kunnen worden overgeheveld. Zodoende wordt niet alleen de horizontale en
verticale doorlaatbaarheid van het opleidingssysteem nagestreefd, maar ook een flexibilisering binnen
de beroepsopleiding.
In het kader van het proefinitiatief "DECVET – Entwicklung eines Leistungspunktesystems in der
beruflichen Bildung" ('ontwikkeling van een studiepuntensysteem in de beroepsopleiding') werden in tien
bedrijfspraktijkgeoriënteerde proefprojecten overdraagbare procedures voor de waardering van
competenties en leerresultaten uitgewerkt en getest, waarmee de mobiliteit en doorlaatbaarheid binnen
en tussen de opleidingssystemen verbeterd kunnen worden.

5.2 Identificatie van eventuele mogelijkheden voor de waardering van leerresultaten – Afleiding
van een beroepsoverschrijdende leereenheid
Bij de identificering van eventuele mogelijkheden voor de waardering van leerresultaten moet o.a.
rekening worden gehouden met de volgende factoren:
- Analyse van de beroepsmatige handelingsvelden binnen de onderneming en in de sector;
- Analyse van de vormingsopen en flexibele opleidingsplannen en de respectieve leervelden,
rekening houdend met de volgende factoren:
•

De flexibiliteit en vormingsopenheid van de opleidingskaderplannen die toelaten om bedrijfs- en
sectorspecifieke bijzonderheden en belangen in de praktische opleiding te integreren;
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•
•

De door de opleidingsplannen (opleidingskaderplannen) gevrijwaarde eisen met betrekking tot
wat enerzijds de opleidingsonderneming en anderzijds de leerlingen dienen te presteren;
De in de opleidingskaderplannen opgenomen bepalingen ten aanzien van de minimaal te
verwerven kennis, vaardigheden en competenties die een vergelijkbaar kwalificatieniveau
garanderen;

- De heterogeniteit van de opleidingsgroepen binnen de bedrijfsoverschrijdende opleiding;
- De heterogeniteitskenmerken van de individuele deelnemers.
Oplossingsmogelijkheden voor de samenstelling van de leereenheden
1. Differentiëring van de beroepsoverschrijdende leereenheid, waarbij verschillende
uitdrukkingsvormen van de outcomes op basis van de elementen van de leerdoeltaxonomie
gedefinieerd worden
Voordeel:

grote doeltreffendheid van de opleiding, opleiding in heterogene groepen bij gelijktijdig
gebruik van de diverse vormen van synergie die uit de beroepsoverschrijdende
overdracht voortvloeien

Nadeel:

grote inspanning in de realisatiefase en bij de gedifferentieerde bepaling en beoordeling
van de outcomes

2. Afleiding van uitsluitend beroepsoverschrijdende leereenheden die ten opzichte van de te verwachten
outcomes een 100 %-overlapping vertonen
Voordeel: goede realiseerbaarheid, homogene certificering, goede basis voor wederzijdse erkenning
Nadeel: doorsnede wordt kleiner, heterogeniteitsmogelijkheden kunnen niet benut worden
Voorbeeld:
Afleiding van een beroepsoverschrijdende leereenheid "Kwaliteitsgarantie in de kunststofsector"

Werktuigmecanicien
Bedrijfsprocessen en
kwaliteitsgarantiesystemen

Mechatronicus
Kwaliteitsmanagement

Procesmecanicien
Kwaliteitsgarantie
Kwaliteitsmanagement

100 %-overlapping

Sectorale eisen
- Kwaliteitsgarantie in de kunststofsector
Kunststofproducten uit Europa kunnen alleen concurreren met de concurrentie uit het
Verre Oosten, wanneer productkwaliteit en productiekosten aan de hoge eisen van
de markt voldoen.
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5.3 Voorstellen voor het definiëren van verschillende leereenheden - Opbouw van een
leereenheid
Leereenheid
(leermodule)

Sector

Industrieel-technische sector
in de bouwsector

Opleidingsberoep

Beschrijving van de
leerresultaten

Vaardigheden:
Inzichten:
Competenties:

Leerdoelstellingen
(rekening houdend met de
vereisten bij de deelnemers)
[doelgroep]
1. cognitief
2. affectief
3. psychomotorisch

Leerinhoud

Tijdskader
rekening houdend met de
leerlocaties
Leervormen, methoden,
media

Organisatie van de leerinhoud

Resultaatoverbrenging/
Prestatiebewijs
(procedure en criteria ter
beoordeling van de
leerresultaten)

VETwin-winModel

Module 5

-8-

Voorbeeld voor een leereenheid in de kunststofsector (opleidingsconforme bedrijfsopdracht):
Leereenheid
(leermodule)

Pneumatische sturing aan werktuigen,
machines en installaties van de kunststofsector

Sector
Opleidingsberoep

Industrieel-technische sector - Kunststofsector
Mechatronicus, werktuigmecanicien,
procesmecanicien voor kunststof en rubber
Vaardigheden:
De deelnemers kunnen aan het einde van de leereenheid
pneumatische sturingen volgens stapsgewijze instructies in tabelvorm
en logische schema's opbouwen en controleren.

Beschrijving van de
leerresultaten

Ze kunnen storingen analyseren en verhelpen.
Ze kunnen preventieve onderhoudswerken aan pneumatische
componenten en systemen verrichten.
Ze kunnen de verworven kennis en vaardigheden op nieuwe
bedrijfstaakstellingen overdragen.
Ze kunnen uit de machinedocumentatie, tabelboeken en andere
stukken informatie verzamelen over symbolen, begrippen en normen
in verband met pneumatiek.
Ze kunnen pneumatische problemen begrijpen en in schakelschema's
omzetten.
Inzichten:
De deelnemers beschikken over een uitgebreide kennis over de
wiskundig-fysische en technische grondslagen van de pneumatiek.
Ze kennen de belangrijkste symbolen, begrippen en normen die in de
pneumatische sturingstechniek worden gebruikt en/of weten, hoe ze
nieuwe informatie zelfstandig kunnen verzamelen.
Ze beschikken over een uitgebreide kennis van de opbouw en werking
van pneumatische componenten van machines uit de
kunststofverwerking.
Ze kunnen bogen op een uitgebreide kennis om storingen aan
pneumatische componenten en inrichtingen te herkennen en te
verhelpen.
Hun kennis van het Engels is goed genoeg om de vaak voorkomende
Engelse vaktermen in verband met de machines te begrijpen.
Competenties:
De deelnemers erkennen en zijn er zich ter dege van bewust dat de
technische installaties in de kunststofsector een hoge
automatiseringsgraad bezitten, die vooral door nieuwe ontwikkelingen
in de sturings- en regelingstechniek wordt bepaald.
Ze erkennen de bijzondere verantwoordelijkheid die ze in dit kader
dragen bij de installatie, het onderhoud en de reparaties van deze
inrichtingen en tonen aan dat ze bij de omgang ermee
kwaliteitsparameters respecteren.
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Leerdoelstellingen
(rekening houdend met de
vereisten bij de deelnemers)
[doelgroep]

De deelnemers hebben aan het einde van de leereenheid hun
samenwerkings- en communicatiecompetenties verder ontwikkeld. Ze
kunnen in samenwerking met andere beroepsgroepen informatie
vergaren, beslissingen voor het verdere verloop van tussenkomsten
nemen en hun resultaten voorstellen.
De leerlingen verwerven kennis en vaardigheden in verband met de
wiskundig-fysische grondslagen van de pneumatiek, de analyse van
een pneumatisch systeem, de opbouw van een dergelijk systeem uit
functionele eenheden, de onderlinge samenwerking tussen deze
eenheden en de overdracht van energie en signalen.
Daaruit kan dan een systematische reeks van maatregelen worden
gedistilleerd met het oog op de ingebruikneming (toevoer van energie,
planning van tussenstappen bij de functionele eenheden, zinvolle
instelling en stapsgewijze aanpassing van grens- en bedrijfswaarden,
planning van de metingen die nodig zijn voor een veilige
inbedrijfstelling, enz.).
De deelnemers kunnen mogelijke oorzaken van storingen herkennen,
tabellen met typische storingen opstellen en de manieren beschrijven,
waarop deze verholpen kunnen worden.
Op basis van hun kennis over de wijze waarop de functionele
eenheden onderling samenwerken en functioneren, kunnen ze
reparaties zelfstandig plannen, uitvoeren en controleren.
Ze erkennen dat de drie beroepen
- mechatronicus,
- procesmecanicien en
- werktuigmecanicien
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dragen voor het
onderhoud en de reparatie van pneumatische systemen aan machines
en installaties in de kunststofsector.
Ze verwerven de competentie om hun specifieke beroepstypische
verantwoordelijkheid voor de pneumatische installaties in de
kunststofsector te erkennen en dienovereenkomstig te handelen.
De deelnemers erkennen de complexiteit van het handelingsdomein
en kunnen beslissen in welke mate ze bij de installatie, het onderhoud
en de reparatie van pneumatische componenten en installaties telkens
met de andere beroepsgroepen moeten samenwerken.
Ze verwerven de vaardigheid om deze op trainingsinstallaties
verworven kennis en vaardigheden op echte installaties in hun
concreet opleidingscentrum over te dragen.
De leerlingen voeren zelfstandig een opleidingsconforme
bedrijfsopdracht uit. Daarbij consolideren ze de tot dan toe verworven
kennis over pneumatische schakelingen en pneumatische
componenten in spuitgiet- en extrusie-installaties en verwerven ze
bedrijfscompetentie.
Precisering en omvang van de uitwerking
Bij de concrete voorbereiding van de individuele trainingseenheden
worden de leerdoelstellingen nader gepreciseerd. De omvang van de
uitwerking van de verworven kennis, vaardigheden en competenties is
aangegeven in de tabel van de opleidingsconforme bedrijfsopdracht.
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Leerinhoud

Inleiding op de grondslagen van de pneumatiek
• Wiskundige benadering van de volgende fysische grootheden:
kracht, druk, vlak, pad, snelheid, rendement, krachtoverdracht,
drukoverdracht (aanknoping bij de kennis die in vakscholen
wordt bijgebracht)
Fysische grootheden
• Persluchtopwekking
• Persluchtverdeling
• Onderhoudseenheid
Componenten en symbolen
• 1- en 2-wegs cilinder
• Stuurventielen
• Restrictieklep
• Pneumatische aandrijvingen - gedrag bij werking (normale
werking, verstoorde werking, stroomsnelheid, invloed van
temperatuur, vocht, ...)
• Sturing/regeling van pneumatische bewegingen
(proportionaaltechniek)
Schakelingsontwerp volgens taakstelling
• Schakelingsopbouw volgens pneumatische plannen
• Uitwerking van schakelschema's
• Systematische opsporing van storingen, oplossing van storingen
bij trainingselementen

Tijdskader
Leervormen, methoden,
media

Organisatie van de
leerinhoud

Werken binnen het echte proces
• Analyse van de pneumatische componenten aan echte
installaties
• Uitvoering van installatie- en onderhoudswerken aan
pneumatische installaties
• Uitvoering van een opleidingsconforme bedrijfsopdracht
4 weken
- Inleidende les
- Zelfgestuurd leren
- Individuele oefeningen en richttekstvragen (uitgebreide inoefening
van de voorstelling van het verloop en de schakeltoestanden van
pneumatische basisbewegingen en sturingselementen en de
systematiek bij het werken aan een pneumatische taak aan de
hand van voorbeelden)
- Zelfevaluatie, beoordelingsgesprek en foutanalyse
- Laboratoriuminrichting (modulair werkplaatssysteem)
- Leergangdocumenten
- Training aan echte kunststofverwerkingsinstallaties, in het
bijzonder aan extrusie- en spuitgietinstallaties (installatie
pneumatische elementen, zoeken naar en verhelpen van
gesimuleerde storingen)
- Opleidingsconforme bedrijfsopdracht
De leereenheid richt zich tot toekomstige industrieel-technische vaklui
uit de sector van de kunststofproductie en -bewerking die over
technisch inzicht en een uitgesproken logische denkwijze beschikken.
De eenheid wordt gegeven in groepen van max. 12 deelnemers.
De leereenheid wordt beroepsoverschrijdend ingericht, d.w.z. dat
deelnemers van de drie beroepen:
- procesmecanicien,
- werktuigmecanicien en
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- mechatronicus
uit de kunststofsector volgens het principe van uniformiteit en
differentiëring worden opgeleid.
2 weken van de leereenheid worden rechtstreeks in het
opleidingscentrum gegeven, 2 weken deels in het bedrijf en deels in
het opleidingscentrum.

Resultaatoverbrenging/
Prestatiebewijs

Wanneer de omstandigheden het toelaten, worden deze 2 weken
volledig in de onderneming gegeven. Voorafgaand aan de leereenheid
kan een typische bedrijfsopdracht worden bepaald.
Het succes van de leereenheid wordt
- met een test tijdens de leergang;
- met de uitvoering van een opleidingsconforme bedrijfsopdracht;
nagegaan.
Aansluitend op de leereenheid volgt een uit drie trappen bestaande
evaluatie:
1. Zelfevaluatie;
2. Beoordeling door de trainer van het opleidingscentrum;
3. Evaluatie van de opleidingsconforme bedrijfsopdracht door
trainer en vakman die bedrijfsopleidingen geeft.
Het behaalde resultaat wordt de deelnemer meegegeven in de vorm
van een attest.

5.4 Voorbeelden voor een opleidingsconforme bedrijfsopdracht met voorstellen van bruikbare
evaluatiecriteria

Voorbeeld voor een opleidingsconforme bedrijfsopdracht in de kunststofsector
Opleidingsberoepen: mechatronicus, werktuigmecanicien, procesmecanicien.
Deze opdracht kan door voormelde drie beroepen worden uitgevoerd, waarbij in het bijzonder bij
mechatronici vooraf een inleiding op de spuitgiettechniek gegeven dient te worden):
Opleidingsconforme bedrijfsopdracht:
Oplossing van een storing aan de Ferromatik Milacron Elektra 50 S
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Opdracht:
Bij de spuitgietmachine Ferromatik Milacron Elektra 50 S, uitgerust met de sturing IQT 44 (standaard),
doet zich tijdens het productieproces een storing voor. De met deze machine vervaardigde recipiënten
worden niet langer volautomatisch uitgenomen.
Hierbij kan het gaan om een storing van het mechanische uitwerpsysteem, van het werktuig zelf
(slijtage), van de ondersteunende uitneming met behulp van de stempelinrichting die hiertoe
gebruikmaakt van perslucht (vuil in het luchtkanaalsysteem van het werktuig), of van de componenten
van het pneumatische sturingssysteem. De technische parameters van de respectieve luchtkleppen
worden via de respectieve knoppen op het beeldscherm ingesteld.
Analyseer de storing en leid de nodige maatregelen in om de storing te verhelpen. Werk daarbij zo veel
mogelijk alleen en houd er rekening mee dat u moet zorgen voor de planning, uitvoering en controle
alsook de reglementaire overdracht van de opnieuw naar behoren werkende machine.

De uitvoering van de opdracht wordt aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:
Planningsfase
Punten (0-3-5-7-9-10)
Criteria

Zelfevaluatie

Beoordeling door
d d

Herkenning van de werk- en leerdoelstellingen
Zoeken van informatiebronnen
Daadwerkelijk gebruik van alle zelfstudiemateriaal
Analyse van de bestaande toestand
Analyse van de storing
Vinden van oplossingsstrategieën voor het uitvoeren
van de opdracht
Opstelling van een werkplan
Eventuele bespreking van het werkplan met de
bedrijfsexpert (WM. MECH, VM)
Zelfstandig beslissingen nemen
Subtotaal x 0,3 ...........................................

Uitvoeringsfase
Punten (0-3-5-7-9-10)
Criteria

Zelfevaluatie

Beoordeling door
d d

Naleving van de wettelijke veiligheidsvoorschriften
Daadwerkelijk gebruik van normen en DIN-voorschriften
Verificatie van de werking van aangekochte onderdelen
bij wijze van ontvangstcontrole
Installeren van kleppen en elektrische componenten
Overleg tussen en samenwerking met de verschillende
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beroepsgroepen
Inaanmerkingneming van de bedrijfsstoringen binnen
het productieverloop
Zich verzekeren van de steun van een expert
Proefdraaien en conclusies formuleren
Uitvoering van de kwaliteitscontrole
Interpretatie van de resultaten
Subtotaal x 0,4 ...........................................

Overdrachtsfase
Punten (0-3-5-7-9-10)
Criteria

Zelfevaluatie

Beoordeling door
derde

Vaktechnische correctheid van de gevonden oplossing
Schriftelijke uiteenzetting van de resultaten aan de hand
van documentatie
Bewijs van het nut van het resultaat voor de
onderneming
Presentatie van de opdracht
Opbouw van de presentatie
- Indeling
- Eigen standpunt
Uitwerking van de bedrijfsrelevante conclusies
Bereikte uitwerkingsgraad van zelfgestuurd leren en
overdracht op andere opdrachten
Vertaling van het geleerde naar gelijkaardig ingedeelde
opdrachten
Uitwerking van voorstellen voor verdere bedrijfsmatige
kwaliteitsgarantie (mogelijkheden om dergelijke
storingen te vermijden en/of te voorkomen)
Subtotaal x 0,3 ...........................................
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Overzichtstabel
Opleidings- en bijscholingsconforme bedrijfsopdracht:
Titel: ...........................................................................................................................................
Firma: .........................................................................................................................................
Opleidingsinhoud volgens de
inhoudelijke en chronologische
indeling van het opleidingsberoep:
resp. inhoud uit de respectieve
bijscholingsmodule

Hier moet het verband tussen opdracht en leerdoelstellingen
geschetst worden, d.w.z. dat de opdracht absoluut kwalificerende
delen moet omvatten.

Hieruit afgeleide opleidings- of
bijscholingsrelevante
bedrijfsopdracht met verwachte
resultaten en voorziene termijn

Hier moet ook vermeld worden, waarom het om een echte, voor de
onderneming belangrijke en noodzakelijke opdracht gaat.

Deelnemende leerlingen
resp. deelnemende
bijscholingscursisten
Te doorlopen stappen

Eventueel kunnen hier ook voorbereidende inlichtingen en
uitstappen, voorbereidende oefeningen, enz. opgenomen worden.
Belangrijk is echter dat hier het verloop van het werk aan de
opdracht wordt geschetst.

Benodigde ondersteuning van de
opleiders in samenwerking met de
leerplaats

Hoe kunnen bedrijfsopleiders, opleidende vaklui of andere
bedrijfsspecialisten en de opleiders van het SAZ bij de opdracht
helpen,
hoe moeten ze eventueel samenwerken om de leerlingen te
ondersteunen? Op welke manier moet er samengewerkt worden
met de vakschool?

Behaalde resultaten

Heel
goed

Werkplanning, samenwerking,
communicatie, informatie
Uitvoering qua kwaliteit en tijd
Eigen verificatie van de resultaten,
controle, correctie, presentatie van
de resultaten
Nut voor de onderneming

Handtekening opleider
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Goe Bevredigen
d
d

Voldoende

Onvoldoend Ontoereikend
e

De hier vermelde evaluatiecriteria zijn
bedoeld als voorstel en kunnen al naargelang
de opdracht en de evolutie van de opleiding
van de leerlingen nader gespecificeerd
worden. Zo zou het bv. zinvol zijn om hier ook
evaluatiecriteria op te nemen, zoals die in tal
van nieuwe beroepen voor de beoordeling
van projectwerk binnen ondernemingen bij
het eindexamen voorzien zijn.

Handtekening leerling
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5.5 Outcomegerichte vormgeving van de opleiding - Meetbaarheid van verworven vak- en
persoonlijke competenties

Wat zijn 'Learning Outcomes'?
Learning Outcomes beschrijven concrete, meetbare competenties (vak- en persoonlijke competenties).
Bij de ontwikkeling van leereenheden vormt niet de inhoud het uitgangspunt (dus niet de input), maar
wel wat de leerlingen aan het einde van de module/leereenheid geleerd moeten hebben.

Indicatoren waaraan we de outcomes kunnen herkennen:
1. Inzichten;
2. Vaardigheden
3. Sociale vaardigheden en zelfcompetentie.

5.5.1 Inzichten (kennis)
Met inzichten wordt gedoeld op alle feiten, principes, theorieën en praktijk binnen een leer- of
werkdomein.
In het Europese kwalificatiekader worden inzichten als kennis van theorie en/of feiten omschreven.3
Beroepsspecifiek voorbeeld van inzichten in de kunststofsector:
1. In de opbouw en werking van de in het kader van het beroep en de concrete werksituatie
benodigde plasticverwerkende machines, in werktuigen en in randapparatuur;
2. Op het vlak van gezondheidsbescherming en werkveiligheid;
3. In de elektrische, pneumatisch en hydraulische stuurinrichtingen;
4. In kwaliteitsmanagement;
5. In het bedrijfsproces: kennis over de sectorspecifieke bedrijfsprocessen, logistieke werkwijzen in
de werktuigbouw, vervaardiging, instandhouding en batchtracering;
6. In bedrijfsinformatie over de waardeketen - tot aan de transactie met de klant.

Daarnaast kan kennis nog verder onderverdeeld worden op basis van:
•
•
•

Kennis over componenten, sturingssystemen, werktuigen, materialen, formules, aanduidingen
en definities binnen de kunststofindustrie;
Kennis over de reactieverbanden binnen het verwerkingsproces van kunststoffen en bij het
samenwerken van de individuele elementen in de kunststofverwerkende machines;
Knowhow voor het plannen, uitvoeren en controleren van een activiteit, bv. hoe de
spuitgietmachine ingesteld of een werktuig vervangen moet worden.

3

Europees kwalificatiekader (EKK) voor een leven lang leren In: http://www.good-practice.de/strukturen_beitrag2486.php,
Aanroep: 28/05/08
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5.5.2 Vaardigheden
Met vaardigheden wordt gedoeld op het vermogen om kennis te gebruiken en knowhow aan te wenden,
om opdrachten uit te voeren en problemen op te lossen.
In het Europese kwalificatiekader (EKK) worden vaardigheden als cognitieve vaardigheden (logisch,
intuïtief en creatief denken) en praktische vaardigheden omschreven (geschiktheid en gebruik van
methoden, werktuigen en instrumenten)4.
Beroepsspecifiek voorbeeld voor vaardigheden in de kunststofsector:
1. Voor een vakkundige ingebruikneming, controle en bediening van de kunststofverwerkende
machines en installaties;
2. Voor het herkennen en verhelpen van storingen;
3. Voor het beoordelen van de kwaliteit van de kunststofproducten;
4. Voor het gebruik van CAD- en SPS-technologie en voor het onderhoud van de pneumatische en
elektrische aandrijvingstechniek;
5. Om op een energiezuinige manier te kunnen werken, met oog voor het milieu.
Herkennen doen we de vaardigheden:
• Aan de handigheid waarmee met werktuigen, toestellen en machines op de werkvloer
wordt omgegaan;
• Aan de snelle overdracht van geleerde vaardigheden op nieuwe werkopdrachten;
• Aan de veilige, ongevalvrije en kwaliteitsconforme uitvoering van de werkopdrachten.
Worden eveneens in het bijzonder tot de vaardigheden gerekend:
• De planning van de opdrachten;
• De omgang met werkplaatstekeningen;
• De programmering van de kunststofverwerkende machines;
• De evaluatie van de producten en de interpretatie van de evaluatieresultaten;
• Het opstellen van een lijst van te doorlopen stappen en het optimaliseren van
procesparameters.

Voorbeelden voor vakcompetentie (inzichten, vaardigheden):
-

Gebruikt de vaktechnisch correcte oplossingsmethoden;
Lost opdracht inhoudelijk correct resp. volledig op;
Behaalt in de praktijk omzetbare resultaten;
Bedenkt een originele oplossing voor de opdracht;
Lost opdracht economisch en rationeel op;
Respecteert deadlines;
Concretiseert de totale opdracht;
Stelt een ruwe planning van de opdracht op;
Stelt een gedetailleerde planning van de opdracht op;
Plant controles;
Coördineert werken en/of individuele activiteiten;
Controleert het verloop van het werk en de geboekte resultaten.

VETwin-winModel

Module 5

- 17 -

5.5.3 Persoonlijkheidsvaardigheden (sociale vaardigheden en persoonlijke competenties)
Persoonlijkheidsvaardigheden zijn bewezen capaciteiten, inzichten en vaardigheden alsook
persoonlijke, sociale en/of methodische capaciteiten in werk- of leeromstandigheden in een
professionele en/of persoonlijke context.
In het Europees kwalificatiekader wordt competentie in de zin van de opname van verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid omschreven.5
Competenties worden afgeleid van werksituaties en beschrijven de manier waarop de leerlingen de
werkopdrachten met een grote mate aan zelfstandigheid uitvoeren en hulpvaardig in teamverband en
met de andere vaklui kunnen samenwerken.
We hebben het dan met name over bv.:
1. Het autonoom opnemen van de verantwoordelijkheid in het kader van het voor de kunststofindustrie
typische werk in ploegen;
2. Het overleggen over en het samen verrichten van opdrachten bij het verhelpen van storingen;
3. Het zelfstandig omgaan met informatie over procesparameters;
4. Het uitwisselen van informatie bij het gezamenlijk uitvoeren van opdrachten.
Herkennen doen we de competenties o.a. aan het feit:
- Dat hij/zij zich verstaanbaar kan uitdrukken;
- Dat hij/zij er goed in slaagt om werkgerelateerde zaken op een begrijpelijke manier mee te delen;
- Dat hij/zij een geschil of ander conflict op een objectieve manier kan beslechten;
- Dat hij/zij snel zijn/haar weg weet te vinden in een nieuwe situatie;
- Dat hij/zij anderen goed kan instrueren en instructies met succes kan omzetten;
- Dat hij/zij snel zijn/haar draai gevonden heeft in een nieuw team en
een collegiale verstandhouding weet op te bouwen.
Voorbeelden voor persoonlijkheidsvaardigheid:
-

Zet zich in voor gemeenschappelijke doelstellingen;
Motiveert andere leden van de groep;
Steunt en helpt anderen;
Gaat in op de mening van anderen;
Drukt zich duidelijk en begrijpelijk uit;
Maakt informatie kenbaar en/of speelt informatie door;
Bezorgt anderen constructieve feedback;
Documenteert werk op een volledige, navolgbare manier;
Zorgt voor een logische en formeel correcte indeling van documenten;
Formuleert inhoudelijk correct;
Weet op een duidelijke, originele manier vorm te geven;
Respecteert opleveringstermijnen;
Levert een grote/kleine bijdrage;
Bereidt de presentatie voor;
Drukt zich vaktechnisch correct en/of verstaanbaar uit;
Spreekt luid en duidelijk;
Geeft blijk van zelfzekerheid en zelfvertrouwen;
Gebruikt media op gepaste wijze;
Leeft termijnen na.

5

Europees kwalificatiekader (EKK) voor een leven lang leren In: http://www.good-practice.de/strukturen_beitrag2486.php,
Aanroep: 28/05/08
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5.6 Studiepuntensysteem in de bouwsector - Voorbeeld Leembouw
Bouwen met leem wint niet langer alleen in de bouwsector aan belang, maar ook binnen de Europese
opleidings- en bijscholingscontext. De toenemende vraag naar geschoolde vaklui en het Europese
streven naar een modularisering van de verwerving van beroepskwalificaties maken een structurering
van de opleiding op het vlak van leembouw noodzakelijk.
Op basis van het "Europese kwalificatiekader" (EKK) en het "Europees studiepuntensysteem voor de
beroepsopleiding" (ECVET) ontwikkelde het EU-project Leer·Leem een systeem dat de verwerving, de
evaluatie en de overdracht van leerresultaten inzake leembouw tussen de deelnemende partners en
landen mogelijk maakt. De vooruitzichten op werk nemen dan ook aanzienlijk toe, als zelfs tijdens de
opleiding al de mogelijkheid geboden wordt om in het buitenland ervaring op te doen.
ECVET Leembouw mikt daarbij op de bevordering van de professionele mobiliteit en loopbaan, door
zowel voor het formele als voor het informele leren oog te hebben.
m – groeiende markten,
Het uitgangspunt van het project is de onderverdeling van de kwalificatie "leempleisteraar" in zes
eenheden. Elk van deze eenheden wordt gekenmerkt door een zinvolle bundeling van inzichten,
vaardigheden en competenties.
In de praktijk ontstonden zodoende de volgende eenheden, die in wezen overeenstemmen met de
takendomeinen in gerenommeerde leempleisterbedrijven.
1. Vervaardiging van leemmortel;
2. Uitvoering van leempleisterwerk;
3. Onderhoud, reparatie en oppervlaktebehandeling van leempleisterwerk;
4. Binneninrichting met leempleisterwerk;
5. Sierelementen uit leempleister;
6. Marketing voor leempleisterwerk.
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Voorbeeld van een ECVET Leereenheid Leembouw

Als zelfvoorzienende eenheden kunnen zij voortaan individueel geëvalueerd worden. Hun volgorde is
daarbij van geen tel. Elke eenheid kan los van de andere gevolgd en geëvalueerd worden.
ECVET Leembouw werd daarbij zodanig opgevat dat het met het oog op de toekomst ook voor andere
opleidingen en bijscholingen gebruikt kan worden.
Kenmerkend voor het EKK alsook noodzakelijk voor de vergelijkbaarheid was de gerichtheid op
leerresultaten.
ECVET Leembouw moest de leerlingen de mogelijkheid bieden om op verschillende manieren van het
beginnersniveau tot het niveau van een zelfstandig vakman op te klimmen. Reeds verworven
leerresultaten moeten accumuleerbaar zijn en als bestaande kwalificaties erkend worden.
Om tussen de partnerlanden de vergelijkbaarheid van de leerresultaten te garanderen, werden
duidelijke criteria en indicatoren voor hun evaluatie uitgewerkt. Daarbij was het niet het doel van ECVET
om regionale verschillen in leembouwtechnieken en -werkwijzen te doen verdwijnen, maar wel om via
een transnationale mobiliteitsuitwisseling de leerlingen de mogelijkheid te bieden, kennis te maken met
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in Europa bestaande bouwtechnieken en werkwijzen. De indicatoren ter evaluatie van de criteria
strookten met de respectieve nationale standaard (norm, stand van de techniek, overlevering).
Een belangrijke eigenschap van de "eenheden van leerresultaten" was dat deze leerplaatsonafhankelijk
geëvalueerd werden. Om een leerresultaat van de ene op de andere organisatie of van het ene
Europese land op het andere te kunnen overdragen, is overeenstemming over methoden en procedés
vereist. Aan de hand daarvan kan dan vastgesteld worden, in hoeverre de leerlingen bepaalde kennis,
vaardigheden en competenties daadwerkelijk verworven hebben.
Teneinde de ontwikkeling van innovatieve controlemethoden niet te belemmeren, legde het
Partnerschap Leren.Leem met ECVET Leembouw procedés voor het vatten van leerresultaten niet
uniform vast.
Bron: www.lernpunktlehm.de / Innovationstransferprojekt Lernpunkt Lehm (DE/07/LLP-LdV/TOI/147057)

5.7 Overzicht van bronnen en Europese documenten

CEDEFOP 2008
CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training): Terminologie van het
Europese beleid met betrekking tot de algemene en de beroepsopleiding. Luxemburg 2008.
ECVET 18/06/2009
Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de invoering van het
Europees systeem voor studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET), Brussel,
18/06/2009.
EQR 23/04/2008
Europees Parlement; Raad van de Europese Unie: Aanbeveling van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren. Straatsburg,
23/04/2008.
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