BAREFOOT - Building an Adult Resourced Environment for Online Outreach Training, Leonardo da
Vinci - Transfer of Innovation
UK/11/LLP-LdV/TOI-415

BAREFOOT-trainer- WP 2 onderzoeksgedeelte
Een vergelijkende analyse van de achtergrond van trainers bij zes deelnemende instellingen
SAMENVATTING

1

I.

Inleiding

Het project BAREFOOT, Building an Adult Resourced Environment for Online Outreach Training, heeft
tot doel om voort te borduren op de resultaten van een eerder Europees project, namelijk
Generating Online Adult Learning (GOAL), een Grundtvig-project dat op beroepsonderwijs gericht
was. De belangrijkste doelstelling van BAREFOOT is om de trainers in het beroepsonderwijs de
mogelijkheid te bieden vervolgopleidingen op het gebied van ICT-methodologie te volgen. De
doelstelling van het project luidt als volgt:“Een EU-partnerschap opzetten om een innovatieve benadering van blended learning voor e-training
over te dragen; kwaliteitsnormen vaststellen om het ontwikkelen, leveren en evalueren van blended
learning voor het beroepsonderwijs te ondersteunen; online gemeenschappen opzetten, ondersteund
met hulpmiddelen voor multimediatrainingen; een nieuwe ‘Train de Trainer’-cursus accrediteren;
werken in overeenstemming met kwaliteitsnormen voor opleidingen en de bijbehorende innovatieve
sjablonen en hulpmiddelen; overdragen en vertalen in 5 Europese talen; breed verspreiden met
verschillende middelen, met gebruik van strategieën voor geplande verspreiding/waardebepaling.
Het partnerschap zal een consortium vormen dat meerdere culturen/sectoren omvat en van
transnationaal belang is voor de ontwikkeling, het aanbod en de doelgroepen van opleidingen.
Partners zullen zich concentreren op prioriteiten van het beroepsonderwijs op nationaal niveau en in
EU-verband1.”
Projectdoelstellingen
Onderzoeksgebieden:
1. Een solide basis bieden voor de doelstellingen die voor het project zijn vastgelegd door de
onderwijsstelsels te presenteren en te analyseren van de 6 landen die bij het project
betrokken zijn alsmede het beroepsonderwijsstelsel, het opleidingsniveau en de
pedagogische en methodologische achtergrond van de trainers, en om inzicht te krijgen in de
behoeften, ICT-competenties en keuzemogelijkheden van de doelgroep.
2. De criteria en processen voor accreditatie van de opleidingsprogramma's voor docenten in
de verschillende landen.
3. Een korte omschrijving geven van de achtergrond van de trainers, hun ICT-vaardigheden en
methodologische kennis.

II.

Methodologie

Het onderzoek is gebaseerd op vraaggesprekken met focusgroepen bij deelnemende instellingen. De
focusgroep voor elke instelling bestond uit de volgende werknemers: de persoon die
verantwoordelijk is voor het beroepsonderwijs, de persoon die verantwoordelijk is voor de
accreditatie van programma's, de HR-leidinggevende of persoon die verantwoordelijk is voor de
opleiding van trainers en werknemers/personeelsleden die betrokken zijn bij het beroepsonderwijs.
Het aantal mensen in elke focusgroep verschilde per land en instelling (min. 2, max. 5), omdat bij
kleinere instellingen één persoon meerdere functies had. Daarnaast beoordeelden deelnemende
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instellingen ook officiële documenten zoals oprichtingsakten, programmabeschrijvingen,
beroepsonderwijsdocumenten, institutionele statistieken en accreditatiedocumenten.
III Opzet van vraaggesprekken met focusgroepen:
1. Kenmerken van beroepsonderwijsprogramma's bij partnerinstellingen:
• Wat zijn de belangrijkste onderwijsgebieden bij partnerinstellingen? Hoe
bieden zij beroepsonderwijs aan? Een korte beschrijving van de deelnemers
van het beroepsonderwijs: wat is hun leeftijd? Studeren ze in voltijd of in
deeltijd? Wat is hun belangrijkste motivatie om te studeren?
2. Trainers:
Kwalificatie van trainers. Zijn zij in het bezit van een lesbevoegdheid of
andere kwalificaties?
Wordt in de wetgeving van het land verplichte deelname aan bepaalde
vervolgopleidingen, methodologie of bijscholing van trainers/docenten in het
beroepsonderwijs voorgeschreven? Zijn er relevante statistische gegevens
beschikbaar betreffende het aantal trainers dat elk jaar aan bijscholing voor
het beroepsonderwijs moet deelnemen?
Wordt er in de opleidingen/opleidingsprogramma's voor docenten in het
beroepsonderwijs aandacht besteed aan ICT-methodologie? Hebben zij
belangstelling om deel te nemen aan verdere opleidingsprogramma's op dit
gebied?
3. Achtergrond van de trainers op het gebied van ICT-technologie en -methodologie:
 IT-apparatuur van de docent thuis en/of bij opleidingsinstellingen,
 ICT-vaardigheden, -kennis en -competenties.
4. Accreditatie van het opleidingsprogramma voor docenten:
welke autoriteit heeft zeggenschap,
wat zijn de voorwaarden?
5.
Het is zeer belangrijk om een certificeringsorganisatie te vinden die een normatief kader kan bieden
waar het BAREFOOT Technology in Training Delivery-programma kan worden ingepast, terwijl het
ook aanvaardbaar blijft binnen het kader van het onderwijsstelsel van de andere landen.
Overeenstemming met het Europees kwalificatiekader (EKK2).

III. Situatieanalyse: De relatie van partners met het beroepsonderwijs, trainers, ICTvaardigheden en -achtergrond
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AANBEVELINGEN EUROPEES PARLEMENT RAAD AANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 23 april 2008
tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (2008/C 111/01) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=oj:c:2008:111:0001:0007:nl:pdf
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Diagram 1

Het diagram (1) toont de hiërarchie van de partners die bij het BAREFOOT-project betrokken zijn; het
gaat om opleidingsinstituten en onderwijsinstellingen in 6 verschillende landen. De
gemeenschappelijke deler is het feit dat beroepsonderwijs deel uitmaakt van hun algemene profiel.
Het niveau en de profielen van de opleidingen lopen echter sterk uiteen. Uit tabel 1 blijkt dat het
belang van beroepsonderwijs binnen de instellingen sterk varieert: voor sommigen is het de
belangrijkste component van hun algemene profiel, terwijl het in andere gevallen slechts een
aanvullende activiteit is
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Table 1 Participating institutions and their educational background
Country

Institution name

Type

Main training profile

United
Kingdom,
Northern
Ireland

Belfast Metropolitan
College (Belfast Met)

Institution for
further and higher
education

Hungary

Kodolányi János
University of Applied
Sciences (KJU),

Institution for
higher education

Vocational education
from secondary school
level to Masters level
qualifications in Business
studies
Higher education:
BA, MA degree
programmes

The
Netherlands

Deltion College

Institution for
senior secondary
vocational
education

Greece

Vocational Training
Centre Apopsi SA

Vocational Training
Centre for adults

Ireland

One Family

NGO- and learning
and development
Centre

3

Main training
profile according
to EQF3
classification
Level 2 - 4

Type and kind of vocational
education

Complementary training
profile according to EQF
classification

Adult education: courses in all
main vocational areas except
agriculture

Level 5 - 8

Level 6-7

Integrated into the main
training profile: vocational
education for BA students,
adult education: vocational
education for adults
Main education profile: adult
education (course-based):
vocational education for adults

Level 4-5

Senior secondary
vocational education,
courses at pre-university
education, adult
education courses
Providing certified
training courses to adults

Level 3-4

Level 3-4

Adult education: vocational
education for adults

Will be finally decided
during the end of 2012

Programmes for parents :
those parenting alone
and those sharing
parenting

-

Parenting Family Supports
Professional Development
programmes,
Access to Education
Programmes,

-
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Level 4-5

Italy

La LocomotivaOnlus
Soc. Coop. Sociale

6

Voluntary NGO
organization
involved in adult
education.
Counselling centre

Courses for adults

Level 3

Welfare To Work Programmes,
Personal Development
Training for third sector
managers, volunteers and
operators, for many different
subjects

-

IV. Accreditatie van het opleidingsprogramma voor docenten in de partnerlanden
De regels en de voorschriften van de partnerlanden voor de accreditatie van instellingen en
programma's lopen sterk uiteen. Een van de verschillen is of de accreditatie op het niveau van de
staat (centraal) of op regionaal niveau is geregeld. De striktheid van de toepasselijke voorschriften en
de institutionele autonomie betreffende de operationele normen voor het starten van
opleidingsprogramma's lopen sterk uiteen. Opleidingsinstellingen in Nederland bezitten een sterke
mate van autonomie bij het budgetteren en starten van nieuwe programma's, en een
accreditatieproces wordt daar simpelweg op gebaseerd. Hongarije heeft zeer strenge centrale
voorschriften en een uitermate ingewikkeld accreditatieproces dat op elk afzonderlijk onderdeel
wordt toegepast.

7

Tabel 3. Voorschriften van de partnerlanden die op het accreditatieproces van toepassing zijn
Partner institution

Northern Ireland
Belfast Metropolitan
College (Belfast Met)

Level of regulatory
authority in charge for
accreditation
at governmental level

Authority in charge for accreditation

Programs designed at own initiatives are
automatically accredited?

Ofqual is the regulator of qualifications examinations
and assessments in England Wales and Northern Ireland
Universities may design and accredit their own
qualifications regulated by the Quality Assurance
Agency4
Differs depending on the level of the particular
education, organizations appointed by the ministry

No

The ministry of Education accredits the school for
higher education, courses of these schools are
accredited by the NVAO5
EKEPIS (National Accreditation Centre for Continuing
Vocational Training)6

No

Programmes designed and then matched
against nationally developed units
No

Hungary
Kodolányi János University
of Applied Sciences (KJU),

at governmental level

The Netherlands
Deltion College

at governmental level

Greece
Vocational Training Centre
Apopsi SA

at governmental level

Ireland
One Family
Italy
La LocomotivaOnlus Soc.
Coop. Sociale

Accredited FETAC7 Centre

FETAC

At regional level

Regione Campania (Regional Government)8
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6
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7
http://www.fetac.ie/fetac/
8
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No

No, they need to be approved by the
relevant organisation.

In Noord-Ierland is het Department of Employment and Learning verantwoordelijk voor het centraal
beheer van onderwijs en verwante diensten. De belangrijkste taken van dit ministerie zijn om
jongeren in Noord-Ierland te stimuleren om onderwijs te volgen en om toe te zien op de effectieve
uitvoering van zijn beleid voor het aanbieden van onderwijsdiensten. Het ministerie moet ervoor
zorgen dat hogescholen aan de wettelijke vereisten voldoen, waaronder kwalificaties van personeel
dat binnen de instelling cursussen geeft en de opzet en organisatie van opleidingen, en dat het
vereiste personeel en de vereiste fysieke middelen voor opleidingen beschikbaar zijn.
Het Office of Qualifications and Examinations Regulations (Ofqual) stelt regels op voor kwalificaties,
examens en evaluaties in het beroepsonderwijs in Noord-Ierland. (QCF-level E1-3 = 1-4 EQF) Hoger
onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het Quality Assurance Agency (QCF 4-8 = EQF 5-8)
Awarding Organisations (certificeringsorganisaties) zijn gemachtigd om kwalificaties op basis van
credits toe te kennen. Specifieke kwalificaties worden toegekend door Awarding Organisations; deze
instanties stellen de inhoud van het onderwijsprogramma vast en moeten erop toezien dat
hogescholen of universiteiten processen invoeren om kwaliteit te leveren en kwaliteitsbeoordelingen
uit te voeren.
Het Hongaarse stelsel kent twee vormen van accreditatie; op elk niveau vindt een accreditatie van
zowel de instelling als het programma plaats. Een bepaalde instelling wordt geaccrediteerd als deze
aan de vereisten voldoet om binnen de desbetreffende juridische voorwaarden te werken, terwijl
een programma wordt geaccrediteerd op basis van de kwaliteit en operationele normen zoals de
volgende:
opzet van de opleiding (modulesysteem),
toegangsvereisten,
overdracht van eerder opgedane kennis,
beschrijving van vaardigheden die verder moeten worden ontwikkeld,
infrastructuur en human resources van de opleiding,
vereisten voor succesvolle afronding (slagingsvereisten),
en de definitie van de beroepskwalificatie die na het slagen wordt toegekend.
Wat accreditatie betreft, worden in het hoger onderwijs van Hongarije twee soorten programma's
gehanteerd:
centraal, opgezet door het ministerie of een bijbehorende organisatie, dat automatisch als
geaccrediteerd wordt beschouwd, omdat voor opleidingsprogramma's van de centrale
autoriteit elk noodzakelijk onderdeel wordt beschreven en gereguleerd (bijvoorbeeld door
de staat erkende beroepsonderwijsprogramma's vallen in deze categorie)
programma's die door opleidingsfaciliteiten en -instituten zijn geaccrediteerd, waarbij de
desbetreffende instelling een gedetailleerde beschrijving van het programma moet
voorleggen dat aan de genoemde voorwaarden voldoet, terwijl het proces zelf onder de
verantwoordelijkheid van een speciale commissie valt die door de overheid is aangesteld. Als
het programma wordt geaccrediteerd, wordt het vervolgens in het centrale register
vastgelegd. Volwassenenonderwijs en vervolgopleidingen voor docenten vallen in deze
categorie.
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De gezamenlijke accreditatie van instellingen en programma's heeft tot doel om te garanderen dat
de instelling in kwestie hoogwaardig onderwijs biedt, zoals vereist volgens de toepasselijke wet- en
regelgeving, en dat de geboden programma's aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoen. Vooral voor
programma's die op vervolgopleidingen voor docenten gericht zijn, is accreditatie van belang omdat
de meeste docenten aan hun bijscholingsverplichting voldoen door geaccrediteerde programma's te
volgen; dit is immers een vereiste voor hen om hun opleiding met centrale beurzen te kunnen
financieren.
Ook het Nederlandse stelsel kent twee vormen van accreditatie; op elk niveau vindt een accreditatie
van zowel de instelling als het programma plaats. Een bepaalde instelling wordt geaccrediteerd als
deze aan de vereisten voldoet om binnen de desbetreffende juridische voorwaarden te werken,
terwijl een programma wordt geaccrediteerd op basis van de kwaliteit en operationele normen.
Programma's met een studieduur die korter is dan 1 jaar voltijd (60 EC) komen niet voor accreditatie
in aanmerking. Een dergelijk programma kan bijvoorbeeld door een beroepsvereniging worden
erkend, maar heeft geen wettelijke status.
Griekenland heeft een vergelijkbare accreditatieprocedure voor beroepsonderwijsprogramma's: de
centrale instantie EKEPIS is verantwoordelijk voor de accreditatie en bijbehorende kwaliteitsborging
van programma's. In Ierland bestaat een vergelijkbare instantie, FETAC genaamd, terwijl in Italië de
accreditatie van beroepsonderwijsprogramma's decentraal plaatsvindt: deze wordt door regionale
instanties gecoördineerd.
Er kan derhalve worden geconstateerd dat in elk van de 6 landen een certificeringsinstantie bestaat
die de voorschriften en kwaliteitseisen van de opleidingsprogramma's op verschillende niveaus
vaststelt; er bestaat echter geen gestandaardiseerd accreditatiesysteem dat in al deze landen reeds
is ingevoerd en aanvaard.
V. Conclusies en aanbevelingen
Het onderzoek toont op basis van de documenten en de vraaggesprekken met focusgroepen aan dat
de onderwijsstelsels van de deelnemende partners zich op verschillende niveaus van het EKK
bevinden; verder hebben deze verschillende structuren en doelgroepen, maar uit de bevindingen
blijkt dat ze alle actief belang hebben bij beroepsonderwijs, zij het in verschillende varianten.
Sommige instellingen richten zich hoofdzakelijk op beroepsonderwijs (bijvoorbeeld Deltion College),
terwijl andere deze mogelijkheid bieden in combinatie met hun hoofdrichting (bijvoorbeeld Belfast
Met en KJU) en weer andere hun onderwijsprogramma afstemmen op de behoeften van de groep en
een flexibel programma aanbieden, terwijl het programma zelf buiten hun belangrijkste
onderwijsveld valt (bijvoorbeeld Apopsi, Laloco, One Family).
Door de duidelijke verschillen in grootte en onderwijsprofiel lopen ook de aantallen voltijd- en
deeltijddocenten die bij deze programma's betrokken zijn alsmede de aangeboden opleidingen sterk
uiteen. Daarnaast worden soms ook vrijwilligers ingezet. Uit deze bevindingen bleek dat
beroepsonderwijsprogramma's die in het kader van het BAREFOOT-project moeten worden
ontwikkeld, moeten aansluiten op de behoeften van gebruikers met uiteenlopende achtergronden:
gebruikers zonder formele pedagogische opleiding en gebruikers die wel over dergelijke kwalificaties
en uitgebreide leservaring beschikken. De inhoud van de opleidingsmodules moet dan ook flexibel
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genoeg zijn om verdere ontwikkeling te garanderen op basis van de behoeften en achtergrondkennis
van gebruikers.
Voor wat de drie openbare instellingen voor hoger onderwijs betreft (Belfast Met, KJU en DELTION),
is het duidelijk dat zowel de infrastructuur als de methodologische opleiding van het personeel de
gestelde voorwaarden in feite overtreft, zodat deze zich uitstekend lenen voor de technische en
methodologische vereisten van een succesvolle implementatie van het BAREFOOTopleidingsprogramma. Bovendien bieden dergelijke opleidingen het academisch personeel grote
voordelen. Dit geldt ook voor de Griekse partner, omdat de onderwijsachtergrond van de docenten
die bij de centra voor volwassenenonderwijs werkzaam zijn en de staat van de infrastructuur
daarvoor bijzonder geschikt zijn.
Voor wat Laloco en One Family betreft: beide instellingen zijn relatief klein en onderwijs staat niet
centraal in hun activiteiten, maar is wel een belangrijk onderdeel (40% van het budget van One
Family wordt aan onderwijs en opleiding besteed). Zoals eerder aangegeven, moet in dit geval de
nadruk worden gelegd op het integreren van basiselementen van de pedagogie in het programma
om de basis te leggen voor een bewust methodologisch gebruik van de vaardigheden en
competenties die in de loop van de opleiding worden ontwikkeld.
Daarnaast is het van belang om op te merken dat niet alle deelnemers (geen aanbieders) van het
BAREFOOT-opleidingsprogramma adequate ICT-kennis en -ervaring bezitten voor wat betreft de
toepassing ervan voor opleidingsdoeleinden. Voor het succesvol afronden van de opleiding moeten
deelnemers dan ook een aanvaardbaar niveau van IT-vaardigheden hebben.
Uit een beoordeling van de technologische infrastructuur van de partnerinstellingen bleek dat alle
deelnemers voldoen aan de vereisten voor het succesvol afronden van het programma.
In de bijzondere gevallen waarin de deelnemers geen uitgebreide leservaring bezitten, zou blended
learning de voorkeur genieten boven andere varianten omdat deze ruime mogelijkheden biedt voor
de persoonlijke uitwisseling van ervaringen met zowel andere deelnemers als de trainer. Verder is
het met het oog op de vele verschillende lesstijlen belangrijk dat het BAREFOOTopleidingsprogramma op maat gesneden praktijkoefeningen omvat, zodat de deelnemers hun
verkregen kennis en competenties in hun eigen vertrouwde lesomgeving kunnen toepassen en
vervolgens deze ervaring kunnen delen en overdenken. Het e-portfolio, dat een van de belangrijkste
doelstellingen van het project vormt, zou hiervoor de meest geschikte methode zijn.
Voor wat het accreditatieproces van het BAREFOOT-project betreft, is het duidelijk dat door de
verschillen in de onderwijsstelsels en accreditatieprocessen van de deelnemende landen geen
universele standaarden en geen complete en automatische accreditatie van het programma te
verwachten vallen. Het kader van het project biedt niet de mogelijkheid om aanpassingen door te
voeren om aan de accreditatievereisten van elk land te voldoen, en de kosten van het langdurige
proces gaan het vastgestelde budget ver te boven. Gelet op de aanbevelingen van het
oorspronkelijke GOAL9-project is het echter belangrijk dat de ontwikkelaars een
certificeringsorganisatie vinden die een normatief kader kan bieden waar het programma BAREFOOT
Technology in Training Delivery kan worden ingepast, terwijl het nog altijd aanvaardbaar is binnen
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http://www.belfastmet.ac.uk/goal/index.asp
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het kader van de onderwijsstelsels van de andere landen en ook aansluit op het EKK. Aangezien
BELFAST MET in het kader van het project een nauwe samenwerking heeft ontwikkeld met het OCN
NI10 (Open College Network Northern Ireland), een geregistreerde liefdadigheidsorganisatie en een
nationale Awarding Organisation in het Verenigd Koninkrijk, raden we aan om het kader van
voorschriften voor het programma dat binnen dit project wordt ontwikkeld, te baseren op de
aanbevelingen van het OCN NI.
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