C01

Complex C: Professionele procegeïntegreerde implementatie in het leer- en
arbeidsproces
De personeelontwikkeling in kleine en middelgrote ondernemingen beperkt zich tot een relatief
klein aantal medewerkers. Voor een succesvolle ontwikkeling van de onderneming is de uitbouw
van een vast kernpersoneel, dat snel op werkopdrachten kan inspelen van wezenlijk belang. Op
basis van een solide professionele opleiding kan men op nieuwe eisen op de werkvloer zo veel
mogelijk in het arbeidsproces zelf inspelen. Door een enge samenwerking tussen de leiding van de
onderneming en het personeel dient men de eigen verantwoordelijkheid en de zelforganisatie van
de medewerkers voor het levenslang leren te bevorderen.
Vraagstelling
Speelt in uw onderneming de enge samenwerking tussen de ondernemingsleiding en het
personeel bij het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en de zelforganisatie van de
medewerkers voor de permanente navorming een rol?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7.2
3.8

Didactisch-methodische tips voor het zelfgeorganiseerd leren
De inhouden van het zelfgeorganiseerd leren
Methoden binnen het zelfgeorganiseerd leren
Zelfgeorganiseerd leren met behulp van digitale media (e-learning)
Raamvoorwaarden voor het zelfgestuurd leren
Oefencursus voor zelfgeorganiseerde leerprocessen in het kader van het arbeidsproces

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S05 - Requirements for new learning concepts, development of experience rooms - Challenges for small and
nogal-sized enterprises
S05 - Anforderungen an neue Lernkonzepte – Herausforderungen an kleine und mittlere Unternehmen

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C02

Complex C: Professionele procegeïntegreerde implementatie in het leer- en
arbeidsproces
Flexibiliteit, leer- en aanpassingsvermogen worden beslissende succesfactoren voor de
ontwikkeling van de ondernemingen. Ze bepalen op een beslissende manier de mogelijkheid om
klanten te oriënteren, het vermogen te vernieuwen en om de flexibiliteit van de onderneming in
denken en handelen te vergroten. Het scheppen van flexibele structuren om te kunnen reageren
op externe veranderingen hangt in grote mate af van hoe open denk- en handelingsstructuren in
de onderneming verankerd zijn.

Vraagstelling
Vindt uw onderneming het creëren van aangepaste structuren voor de flexilbiliteit in het denken en
handelen alsook het leer- en aanpassingsvermogen belangrijk?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
7.2.3
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.6

Formele en informele structuren van een organisatie
Bedrijfsprocesgericht leren
Medewerkers zelf kwalificeren
De kwaliteitscirkel
Coaching
De modularisering van het opleidingsaanbod als grondslag voor een flexibele
beroepsopleiding

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S12 - Module in der beruflichen Bildung

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C03

Complex C: Professionele procegeïntegreerde implementatie in het leer- en
arbeidsproces
De voortdurende ontwikkeling van technieken, technologie en materiaal alsook de geringe
bezetting van het personeel in kleine en middelgrote ondernemingen leiden ertoe dat
medewerkers zelf voor hun navorming in het arbeidsproces moeten instaan. Zelfgeorganiseerde
leerprocessen en leerbevorderende situaties in het arbeidsproces zijn bijzondere kenmerken van
de implementatie van professionele opleiding en navorming binnen het bedrijf. Onderwerp van dit
zelfgeorganiseerde leren zijn o.a. leren in functie van de ondernemingsprocessen,
probleemoplossend denken en coöperatief leren.
Vraagstelling
Bestaan er in uw onderneming zelfgeorganiseerde leerprocessen van de medewerkers voor de
navorming in het arbeidsproces?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
2.3
2.3.2
2.7
3.3
7.4

De uitbouw van leerbevorderende structuren
De leerbevorderende situatie
De handelingsgerichte vormgeving van bijscholing
Het leerdoel van het zelfgeorganiseerd leren
Bedrijfsprocesgericht leren

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S10 - Workplace-oriented learning by education services for small and nogal-sized enterprises

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C04

Complex C: Professionele procegeïntegreerde implementatie in het leer- en
arbeidsproces
De vervlechting van professionele opleiding met de bedrijfsgeöriënteerde navorming vereist ook
een analyse van de job, dit om de behoefte aan navorming of bijscholing te bepalen en de
daarbijhorende (communicatie)technologieën. Een vergelijking van de jobanalyse met de
beschikbare competenties bij de medewerker kan hierbij helpen.

Vraagstelling
Vindt u het uitvoeren van jobanalyses en de vergelijking met de voorhanden zijnde competenties
bij de medewerker belangrijk? Spelen de moderne informatie- en communicatietechnologieën een
rol bij de werkplaatsgeïntegreerde navorming in uw onderneming?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
A 01
A 02
2.9.2
3.6

Leidraad voor het onderzoek naar competentiebehoefte in ondernemingen op basis van
de ondernemingsstrategie
Professionele en bedrijfsmatige vaardigheden - Test uzelf
De werkplek als leerplek
Zelfgeorganiseerd leren met behulp van digitale media (e-learning)

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S04 - Assessing and balancing competence
S04 - Kompetenzmessung und Kompetenzbilanzen
S07 - Beispiele für den Einsatz von neuen Medien auf Baustellen

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C05

Complex C: Professionele procegeïntegreerde implementatie in het leer- en
arbeidsproces
De samenwerking van ervaren medewerkers met nieuwe medewerkers in een team is een concept
dat zijn diensten reeds bewezen heeft. Het stelt de medewerkers in staat om persoonlijke
competenties in de onderneming aan mekaar door te geven. Het doorgeven van competenties
geldt niet enkel voor het vakdomein maar ook voor de arbeids- en leercultuur en ook voor de
sociale competenties. Deze vorm van leren wordt gekenmerkt door een verscheidenheid in de
groep m.b.t. de beroeps- en levenservaringen, de leeftijd, alsook de motivatie en
activiteitsstructuur. Er zijn verscheidene leer- en organisatievormen, die de competenties van
oudere en jongere medewerkers constructief met mekaar verbinden.

Vraagstelling
Vindt u in uw onderneming de samenwerking van professioneel ervaren medewerkers met nieuwe
werknemers in een team en het daarmee verbonden doorgeven van de werk- en leefcultuur terug?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
MODULE 4

Heterogene leervormen met betrekking tot de leeftijd en de beroeps- en
levenservaring, in het kader van de gelijktijdige vervlechting van opleiding en
navorming

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C06

Complex C: Professionele procegeïntegreerde implementatie in het leer- en
arbeidsproces
De enge vervlechting van leren en werken tot een eenvormig proces wordt vooral bij innovaties en
nieuwe ontwikkelingen in de onderneming duidelijk. De bekwaamheid van de medewerkers tot het
vinden van creatieve oplossingen van problemen behoort daarbij in kleine en middelgrote
onderneminhgen tot een ondernemingsstrategie, die bijdraagt tot een prestatievermogen van een
onderneming en zijn medewerkers.

Vraagstelling
Vindt u de bevordering van het vernieuwingsvermogen van de medewerkers en het zoeken naar
innovatieve oplossingen als leerbevorderende functie bij het tot stand brengen van leerprocessen
belangrijk?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
A 01
2.3
2.3.2
7.1

Leidraad voor het onderzoek naar competentiebehoefte in ondernemingen op basis van
de ondernemingsstrategie
De uitbouw van leerbevorderende structuren
De leerbevorderende situatie
Handelingsleidraad voor de systematische ontwikkeling en verstrekking van innovatieve
onderwijsdiensten voor KMO’s

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S11 - Bedarfsanalyse von KMUs für eine unternehmensbezogene Weiterbildung „Aktivierung vorhandener
innovativer Kompetenzen in KMUs“

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C07

Complex C: Professionele procegeïntegreerde implementatie in het leer- en
arbeidsproces
Tot de infrastructuur van de implementatieprocessen van professionele opleiding en dito
navorming behoren ook materiële voorwaarden, zoals onderwijs-, werk- en leermiddelen, die
onderwijs- en leerprocessen ondersteunen. Daarbovenop moeten er ook aanvullende leerplekken
zijn met een doelgerichte leerondersteunende infrastructuur, waar ook gebruik gemaakt kan
worden van informatie- en communicatietechnologieën,

Vraagstelling
Bestaan er in uw onderneming aangepaste structuren voor de flexilbiliteit in het denken en
handelen alsook wat betreft het leer- en aanpassingsvermogen?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
2.2
2.3.1
2.3.2
4.13

De vormgeving van de infrastructuur als voorwaarde om de vervlechting te verwezenlijken
Voorbeelden voor leerbevorderende arbeidsvoorwaarden
De leerbevorderende situatie
Leervorm BLENDED LEARNING - Mediacompetentie

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S18 - Der Einsatz mobiler Ausbildungseinrichtungen

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C08

Complex C: Professionele procegeïntegreerde implementatie in het leer- en
arbeidsproces
Succesvolle KMO‘s maken gebruik van het contact met externe experts die in informele groepen
een effectieve bijdrage voor de onderneming kunnen bewerkstelligen. Die medewerking in
informele groepen, bv. door het contact met klanten, leveranciers en partners kunnen
medewerkers zich waardevolle ervaringen en wetenswaardigheden toeeigenenen. de
ondersteuning van formele werkgroepen (teams) van de onderneming door informele groepen van
buiten de onderneming is daarmee een mogelijkheid voor een groei aan competentie en een
verbetering van de economische efficiëntie.

Vraagstelling
Benut of bevordert u in uw onderneming de samenwerking van uw medewerkers met informele
groepen met het oog op competentieontwikkeling?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
7.2.3
7.2.6
4.6
4.11
4.15
4.16

Formal and informal structures an organisation
Organisational development in cooperation with companies and training services
Leervorm KWALITEITSCIRKELS
Leervorm CREATIEF team
Leervorm KENNISNETWERK informeel
Leervorm KLANTENCONFERENTIE

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C09

Complex C: Professionele procegeïntegreerde implementatie in het leer- en
arbeidsproces
De meeste voorstellen om een verbeteringsproces in gang te zetten i.v.m. de werkorganisatie, de
kwaliteitsborging, het inzetten van het materiaal, de aanmaaktechnologieën, alsook de
noodzakelijke leerprocessen komen van de medewerkers zelf.Zij kennen de verbanden, de
weerstanden en de oplossingsmethoden het best vanuit hun dagelijkse praktijk. Een voorwaarde
om verbeteringsvoorstellen aan te brengen is de informering en de onderlinge communicatie onder
de medewerkers. Omdat de informatie in kleine en middelgrote ondernemingen langs een korte
weg en zonder veel hiërarchische structuren verloopt, is deze betrekkelijk efficiënt.

Vraagstelling
Spelen in uw onderneming de informaties van de medewerkers over veranderingsbehoeften en
probleemdomeinen zoals de bevordering van de communicatieuitwisseling onder elkaar een rol,
om daarmee verbeteringsvoorstellen te initiëren en de kwalificatiebehoefte te herkennen?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
4.6
4.11
4.14

Leervorm KWALITEITSCIRKELS
Leervorm CREATIEF team
Leervorm VERNIEUWERSteam

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C10

Complex C: Professionele procegeïntegreerde implementatie in het leer- en
arbeidsproces
Bij het samengaan van werken en levenslang leren kan niet enkel de professionele ontwikkeling
gezien worden. Er zijn ook indiviuele componenten. De medewerkers ontwikelen een heger
zelfbewustzijn en stellen ook hogere eisen aan de onderneming zelf. De morele waardering van de
navormingsactiviteiten en het aanbieden van beroepsperspectieven door het management zijn
belangrijke motivatieaspecten voor de medewerkers.

Vraagstelling
Is in uw onderneming de waardering van de navormingsactiviteiten in het arbeidsproces en het
tonen van beroepsperspectieven voor de leermotivatie van de medewerkers belangrijk?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
3.7.3
5.5

Vormen van leerresultaatcontrole bij het zelfgestuurd leren
Outcomegerichte vormgeving van de opleiding - Meetbaarheid van verworven vak- en
persoonlijke

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C11

Complex C: Professionele procegeïntegreerde implementatie in het leer- en
arbeidsproces
Het samengaan van werken met het permanent verder leren vereist aangepaste pedagogische
competenties. Voor het opstellen van competentiebalancen, voor het herkennen van individuele
nascholingsbehoeften voor alle medewerkers, voor het uitwerken van modulaire
opleidingsonderdelen en voor de organisatie van het het leren dat in het arbeidsproces
geïntegreerd is, is de ondersteuning van externe vormingsinstellingen noodzakelijk en effectief.

Vraagstelling
Zijn er overwegingen in de onderneming om voor de personeelsontwikkeling en het
navormingsmanagement een externe navormingsdienst te betrekken?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
2.1.1
2.1.2
7.2.6
7.6

Prioritaire gebieden voor extern opleidingsmanagement
Ondersteunende maatregelen voor extern opleidingsmanagement
Organisatieontwikkeling in samenwerking met ondernemingen en
onderwijsdienstverleners
De modularisering van het opleidingsaanbod als grondslag voor een flexibele
beroepsopleiding

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S09- The service trainer –a new profession in the SAZ
S12 - Module in der beruflichen Bildung
S17 - Aus- und Weiterbildung als Dienstleistung für die Wirtschaft am Beispiel SAZ Schwerin

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C12

Complex C: Professionele procegeïntegreerde implementatie in het leer- en
arbeidsproces
Professionaliseringsstrategieën en qualificatieconcepten voor het opleidingspersoneel in
vormingsinstituten of ondernemingen zijn uiterst belangrijk om de "implementatieprocessen" actief
en doelgericht vorm te geven. De ontwikkeling van de organisatie in de navormingsinstellingen
moet zich permanent aan die eisen aanpassen.

Vraagstelling
Zijn professionaliseringsstrategieën en kwalificatieconcepten voor het professioneel
opleidingspersoneel belangrijk in uw onderneming?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
7.1
7.2
7.2.1

Handelingsleidraad voor de systematische ontwikkeling en verstrekking van innovatieve
onderwijsdiensten voor KMO’s

Tips voor de organisatieontwikkeling bij de onderwijsdienstverlener
Actieterreinen van de toekomstgerichte personeels- en organisatieontwikkeling

Modules (zie CD-rom)
Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C13

Complex C: Professionele procegeïntegreerde implementatie in het leer- en
arbeidsproces
Opleidingsonderdelen of stages in het buitenland bevorderen de competentieontwikkeling van het
opleidingspersoneel, de werkkrachten en het op te leiden personeel en spelen een belangrijke rol
in het samengaan van professionele opleiding en professionele navorming. Het doel is het
verzamelen van beroepservaringen en de verdieping van de beroepskwalificaties, de verdieping
van vak- en sociaal-communicatieve competenties, alsook het zich toeeigenen van interculturele
competenties.
Vraagstelling
Hebben mobiliteitsprojecten in uw onderneming voor de uitvoering van opleidingsonderdelen of
practica in het buitenland voor op te leiden personeel en voor het opleidingspersoneel belang?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee

Nogal

Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
MODULE 6

Evaluation of international competence in the interlinking process by Europe-wide
exchange of trainees, vocational training personnel and trainee skilled labour.

Modules (zie CD-rom)
6.1
6.2
6.4
6.5
6.10

The meaning of international competences and foreign experience
Priorities and trends of mobility in the European vocational initial and further training
Utilisation of the mobility of skilled labour in vocational training (VETPRO-Mobility)
Success factors for the personal development of vocational training personnel through mobility
Practical experience from learning stays in the context of EU projects

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C14

Complex C: Professionele procegeïntegreerde implementatie in het leer- en
arbeidsproces
Het samengaan van professionele opleiding en professionele navorming situeert zich ook in de
context met de registratie, de overdracht en het in rekening brengen van de leerresultaten en
prestatiepunten en de in het arbeidsproces verworven competenties. Het gaat daarbij om de
identificering van mogelijk aanrekeningspotentialen van leerresultaten en competenties, de
definiëring van verscheidene leereenheden en de ontwikkeling van praktisch hanteerbare
evaluatiecriteria van verworven competenties.

Vraagstelling
Spelen in de onderneming het opstellen en oplijsten van leerresultaten en prestatiepunten
(ECVET) en de in het arbeidsproces verworven competenties een rol?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
5.4
5.7

Het ECVET-programma
Outcome- en vaardigheidsoriëntatie
Identificatie van eventuele mogelijkheden voor de waardering van leerresultaten –
Afleiding van een beroepsoverschrijdende leereenheid
Voorstellen voor het definiëren van verschillende leereenheden - Opbouw van een leereenheid
Voorbeelden voor een opleidingsconforme bedrijfsopdracht met voorstellen van praktikabler
Overzicht van bronnen en belangrijke nationale en Europese documenten

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S15 - Entwicklung eines Leistungspunktesystems in der beruflichen Bildung
S16 - Indikatoren, an denen outcomes in der Kunststoffbranche bezogen auf die drei Berufe
Verfahrensmechaniker/in, Mechatroniker/in, Werkzeugmechaniker/in erkannt werden

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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