”PEP goes local”
ECVET implementatie:
”Een Europese uitdaging met
locale acties.”

Een interview met de
project leider:
“De blik vanuit een
Europees netwerk.”

Hoogtepunten uit de
regional ECVET
workshops:
“Een
gemeenschappelijke
uitdaging met locale
acties.”

P.E.P:
Partnerschap voor het
Experimenteren
met ECVET in een
Praktische context!

Haalbaarheid van
ECVET implementatie:
“…meer dan alleen het
toepassen van de
technische
specificaties.”

Colofon
”ECVET implementatie: Een Europese uitdaging met lokale acties”,
Dit is een publicatie van uitkomsten en hoogtepunten van de regionale ECVET workshops en het project in het
algemeen, met als doel de actoren te stimuleren om samen de dialoog aan te gaan in het kader van ECVET en
om vervolgens een stap voorwaards te zetten in het kader van ECVET implementatie met de meest relevante
belanghebbenden.
Ontwikkeld door: EVTA – European Vocational Training Association,
In het kader van het ”PEP goes local” project, 517929-LLP-1-2011-1-BE-LEONARDO -LAM
Terwijl elke voorzichtigheid in ogenschouw is genomen bij het maken van deze publicatie, de uitgever en de
schrijver zijn niet aansprakelijk voor fouten of schade die door het gebruik van de inhoud uit dit document teweeg
is gebracht. In geen geval kan de schrijver of uitgever aansprakelijk worden gesteld voor enig winst of verlies dat
direct of indirect het gevolg is van dit document.
December 2012, Brussel
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Over het
initiatief

“ECVET implementatie start met mensen
en niet met “frameworks”

Het doel van het EVTA

De Europese vereniging voor beroepsonderwijs (European Vocational Training

netwerk is om een

Association (EVTA)) startte in 2009, onder het Levenslang leren programme, een

duurzame omgeving op

partnerschapsproject “PEP”: “Partnership for Experimenting with ECVET in a

te zetten voor het

Practical context.” Het project was een experiment om na te gaan wat ECVET

uitwisselen van kennis en

kan doen voor de partners in het EVTA netwerk. Met 10 leden aan boord, van

ervaringen en om te

verschillende landen, werd het snel duidelijk dat de contexten waarin de

werken aan gezamenlijke

partners

punten op het gebied

beroepsonderwijs systemen als op het gebied waarin men ECVET wil

van de ontwikkeling van

implementeren.

werken

zeer

verschillend

waren.

Zowel

op

het

gebied

van

menselijk kapitaal op
Europees niveau.

Als een belangrijk resultaat van dit partnerschap, heeft een aantal partners
bilaterale samenwerking en initiatieven op gang gezet om het werk vanuit het
partnerschap voort te zetten en te transferen naar andere sectoren of
contexten. Met andere woorden: een atmosfeer van samenwerking binnen
Europa was gecreerd.

“Binnen het partnerschap was het voordeel van ECVET duidelijk, maar hoe kijken de
’stakeholders’ uit eigen context hier tegenaan? En weten die waar het eigenlijk om
draait? ”

EVTA ziet ECVET als een

Daarentegen hadden de partners ook de behoefte geuit om met de resultaten

voorbeeld van een

de eigen ’stakeholders’ te benaderen en te raadplegen, om een sap verder te

Europees initiatief dat niet

zetten in het process van ECVET implementatie in eigen context.

alleen van nut kan zijn in
de verschillenden
contexten van de
lidstaten, maar het kan
ook bijdragen aan het
creëren van een sterke

Dit is de reden waarom het vervolgproject ”PEP goes local” is opgezet: Het
draait om het organiseren van workshops op lokaal, regionaal of sectoraal
niveau, met als doel de meest belangrijke ’stakeholder’ te betrekken en de
mogelijkheden voor ECVET implementatie in eigen context te bespreken en te
werken aan de vervolgstappen voor ECVET implementatie.

Europese omgeving
waarin onderwijs en
arbeidsmarkt nauwer met
elkaar verbonden zijn
tussen de lidstaten.
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13 partners,
7 verschillende Europese landen

België:
EVTA: European Vocational
Training Association
www.evta.eu

Frankrijk:
Conseil Régional du Centre
www.regioncentre.fr
AFPA: Association pour la
Formation Professionnelle des

AFEC organisme de formation
www.afec.fr

Kennis centrum CHandel
www.kch.nl

Université de Tours
www.univ-tours.fr

Kenwerk
www.kenwerk.nl

Griekenland:
NILHR: National Institute of
Labour and Humand Resources
www.eiead.gr

Spanje:
IMELSA, Impuls Econòmic Local
S.A.
www.imelsa.es

Adultes

Hongarije:

www.afpa.fr

Eurokt-akademia: VET provider
www.eurokt.hu

DRAAF: Direction Régionale
d´Alimentation de l´Agriculture

Nederland:

Zweden:
Lernia Utbildning
www.lernia.se

et de la Fôret

Italië:

www.draaf-

ENAIP Lazio: Ente Nazionale Acli

centre.agriculture.gouv.fr

Istruzione Professionale
www.enaip.it
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‘Oog

in oog’ met de project leider
Pauline van den Bosch, Senior Adviseur
European Vocational Training Association

ECVET moet gezien worden als een voorbeeld van

Dit houdt in niet alleen richten op technische

een Europees initiatief dat niet alleen van nut kan zijn

vaardigheden,

in de verschillenden contexten van de lidstaten,

ontwikkeling en ondernemerschap van studenten en

maar het kan ook bijdragen aan het creëren van

werkenden. Beroepsonderwijs is met name geschikt

een sterke Europese omgeving waarin onderwijs en

om hier een leidende rol in te spelen in tijden van

arbeidsmarkt nauwer met elkaar verbonden zijn

ecomoische recessie.”

maar

ook

op

de

persoonlijke

tussen de lidstaten.
Maar wat is concreet de relatie met ECVET in deze
Wat is jouw ”passie” met ECVET?

context?

”We zien nu dat er zoveel beroepsonderwijs systemen

Een van de belangrijkste ideeen achter ECVET zijn de

zijn in Europa als lidstaten en elk lidstaat vindt het

”leeropbrengsten”: dus niet denken in temen van

eigen systeem het beste. Maar als het gaat om het

input, boeken, studieuren etc. Het gaat om het

vergelijken van kwalificaties en opleidingen of als het

denken aan wat verwacht wordt van iemand na het

gaat om het erkennen van competenties van

behalen van deze leeropbrengsten, ongeacht waar

studenten, werkzoekenden of migranten of als het

en hoe deze leeropbrengsten zijn verkregen. Dit is

gaat om het erkennen van een diploma vanuit een

een grote stap vooruit in het dichter bij elkaar

ander land, dan blijkt dit
heel

moeilijk,

zo

niet

onmogelijk. Ik zie ECVET
als een mogelijkheid om
daarbij te helpen.”

”Hoewel het zeer moeilijk
is in deze tijden, is het nu
de tijd om te denken aan
hoe

we

het

”Het blijkt dat studenten die
tijdens hun studie in het
buitenland zijn geweest
voor een stage, ook later
minder kwestbaar zijn op de
arbeidsmarkt ”

onderwijs

bengen van onderwijs en
arbeidsmarkt.
Mobiliteit

betekent

een

grote meerwaarde voor
studenten en toekomstige
werknemers. Denk maar
aan

de

talen

en

interculturele
vaardigheden
opdoet

die

men

in

een

kunnen verbeteren en beter aan te laten sluiten op

buitenlandse stage. Dit zijn ervaringen die men nooit

de arbeidsmarkt. Niemand wat de toekomst brengt,

kan verkrijgen binnen de ”veilige schoolmuren”

maar een onderwijsinstelling zou daarom in staat
moeten

zijn

om

kennis,

vaardigheden

en

Maar ECVET is meer dan alleen mobiliteit?

competenties aan te leren aan studenten en

Het gaat om transparantie van kwalificaties en het

werkenden zodat zij niet alleen capabel zijn om eens

openen

pecifiec beroep uit te oefenen, maar ook om te

Mobiliteit is vaak een logisch gevolg, maar voor

”overleven” op de arbeidsmarkt.

mijniet de eerste prioriteit in het kader van ECVET.

van

onderwijssystemen

naar

elkaar.
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Als we er binnen Europa in slagen om meer

EQF

afstemmen

geinteresseerd

en

openheid

te

creeeren

tussen

niveaus.

Daarnaast
in

hoe

ben

partners

ik

zelf

omgaan

zeer
met

kwalificaties met behulp van ECVET, dan zijn we al

summatieve toetsing in andere contexten. Het

een grote stap verder.

gebeurt maar al te vaak dat men aangeeft met
ECVET te werken, maar dan blijkt vervolgens dat de

We zien dat mensen vaak verstrikt raken in de

student bij terugkomst nog een examen of proef af

technische specificaties van ECVET, bijvoorbeeld de

moet leggen. Dit is nou juist het essentiele onderdeel

ecvet points. Voor mij zijn deze totaal niet belangrijk.

van ECVET.

Het gaat om de gedachte en de principes erachter.
Bij ECVET is de betrokkenheid en het maken van

Wat zijn de grootste uitdagingen als het gaat om

afspraken met partners een essentieel onderdeel en

ECVET implementatie volgens jou?

daar zouden we ons meer op moeten richten.

Er is al veel werk verricht en in ontwikkeling. Lidstaten
zijn bezig met de implementatie van ECVET, maar

Bijvoorbeeld, de leeropbrengsten die ik eerder

het meest effectieve is het werken vanuit twee

noemde, kunnen een grote stap vooruit betekenen

kanten:

in het innoveren van het onderwijs. Denk daarbij ook

ondersteund

aan ”hoe open en toegankelijk is ons systeem
eigenlijk voor mensen in ons eigen land?” Denk aan
mensen die weer in het onderwijs willen stappen
omdat ze weten dat ze langer moeten werken en

praktische
en

experimenten
opgevolgd

moeten

worden

door

”ECVET is meer dan alleen
technische specificaties.”

zich moeten bijscholen, of werklozen die een

beleidsmaatregelen, anders gebeurt er niets.

opleiding willen volgen om daarmee hun kanen op

We zien bijvoorbeeld veel initiatieven waarbinnen

de arbeidsmarkt willen vergroten. Het creeeren van

partners werken met ECVET. Echter, als het aankomt

openheid van systemen gebruik makend van de

op de werkelijke overdracht en erkenning van de

benadering van leeropbrengsten is voor mij een van

leeropbrengsten dan stuit men vaak op problemen.

de belangrijkste uitgangspunten van ECVET.

Eenvoudigweg omdat de wet en regelgeving dit niet
toestaat. Met andere woorden, ECVET wordt veel
gebruikt in project en experimenten, maar van echte
implementatie is nog geen sprake in dit geval. ECVET
implementatie is meer dan alleen werken aan de
technische

specificaties.

Net

als

EQF

heeft

implementatie van ECVET consequenties voor het
onderwijssysteem.

Wat zijn voor jou op dit moment de meest interesante
aspecten van ECVET om aan te werken?
In de eerste plaats dus het denken en termsn van
leeropbrengsten. Dit is de basis. Een ander aspect is
het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen
partners. Dit is metname cruciaal in het kader van
mobiliteit.
Een ander aspect dat we vaak uit het oog verliezen
is de relatie met EQF. Het is onmogelijk met ECVET te
werken en daarbij geen rekening te houden met de

Daarom ishet belangrijk om vanaf het begin de juiste
mensen rond de tafel te hebben. Bewustwording, het
duidelijk maken van de meerwaarde en kunnen
aantonen dat het noodzakelijk is en kan werken is
essentieel.
Welke aanbeveling heb je voor de lezer?
Een ”open mind” hebben creeer de jusite condities
voor verdere samenwerking en uiteraard de dicussie
verrijken met hoe we het onderwijs kunnen verrijken
met behulp van ECVET.
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”Een van onze doelstellingen is het analyseren van arbeidsmarkttrends en behoeften en na te
gaan hoe ECVET gebruikt kan worden op de arbeidsmarkt als een middel voor het ontwikkelen van
menselijk kapitaal.”
“We stimuleren buitenlandse stages van onze studenten. Echter, we kunnen alleen maar van een
succes spreken als we daadwerkelijk in staat zijn om de leeropbrengsten die in de andere
contexten zijn opgedaan te herkennen en te erkennen. “

”Twee verschillende scenarios zijn ontwikkeld om de regional ECVET
workshops vorm te geven. ”

Scenario 1:

Scenario 2:

ECVET in de context van mobiliteit
van studenten

ECVET in de context van de
arbeidsmarkt en levenslang leren

Veel opleidingsinstellingen zijn actief op het

ECVET is een instrument omlevenslang leren

gebied van mobiliteit voor hun studenten.

te stimuleren. Ervaring op het gebied van

Zowel in andere opleidingscentra als in

ECVET is tot nu toe met name opgedaan in

leerbedrijven.

het

de onderwijs context en we missen vaak het

belangrijk om te weten wat ECVET nou echt

punt dat ECVET niet alleen voor studenten en

betekent

mobiliteit is. He is dus belangrijk om de

in

In
de

deze
context

context
van

is

mobiliteit

vergeleken met ”traditionele” mobiliteit.
Onderwerpen van de workshop:
 Wat is de impact van ECVET in de fasen
“voor, tijdens en na” de stage?
 Hoe kan kwaliteit gegarandeerd worden
in deze verschillenden fasen als we ECVET
implementeren?

relevantie van ECVET voor de arbeidsmarkt
duidelijk te maken.
Onderwerpen van de workshop:
De rol van ECVET in verschillende contexten:
 het bijscholen van werkenden
 flexibele leerwegen van werkenden en
studenten
 het valideren van werkervaring

9 regionale ECVET workshops
hebben plaatsgevonden in
Nederland (2), Zweden, Frankrijk (2),
Griekenland, Italie, Hongarije en
Spanje in de periode van Juni tot
en met November 2012.

Regionale ECVET workshops voor
stakeholders in het beroepsonderwijs
en arbeidsmarkt
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”We zouden ECVET in een
bredere context moeten
zien en niet alleen in de
context van mobiliteit”

“Een duidelijk parcours
met concrete acties
hebben we nu nodig.”

In het merendeel van de workshops, de discussie over ECVET was in
Over het algemeen kan teruggekeken

een bredere context geplaatst dan alleen mobiliteit en technische

worden

specificaties zoals units en punten.

op

9

succesvolle

ECVET

workshops. Er is sprake van een breed

De belangrijkste uitgangspunten achter ECVET and hoe deze

draagvlak en bereidheid om verder

kunnen benut om onderwijssytemen te verbeteren was door de

samen te werken.

partner onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de
benadering

van

leeropbrengsten,

transparantie

en

flexibele

Echter, een duidelijk beeld van hoe nu

leerwegen. Vaak leidde een technische discussie tot verwarring en

verder te gaan ontbreekt bij de partners

belemmerde vaak een discussie tussen de partners om een open

en er is daarom behoefte aan een

visie te creeeren over de mogelijkheden van ECVET in eigen

duidelijk

context.

parcours

van

hoe

ECVET

concreet aangepakt kan worden in de

De partners hebben ook het belang van praktische voorbeelden

verschillenden

van

onderstreept. Bijvoorbeeld in het geval dat ECVET implementatie

beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Het

wordt gehinderd door huidige wet en regelgeving, is het van

vertalen dus van visie naar concrete

belang dat praktijkvoorbeeld kunnen tonen dat het kan werken.

acties!

”Beleid zal niet snel veranderen als niet aangetoond kan worden

contexten

dat het werkt.” zijn de ervaringen uit diverse groepen

Dus met

andere woorden, er is een sterk geloof in het feit dat beleid de
praktijk zal opvolgen.

”ECVET instrumenten, mits op de
juiste

manier

gebruikt,

kan

waardeol zijn voor arbeidsmarkt
integratie van mensen. Daarbij
moeten we zeker niet het belang
van

ECVET

voor

oudere

werknemers uit het oog verliezen.”
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”Hoe transparant en open
is ons eigen
onderwijssysteem? ”
Een van de grote winstpunten in dit project is de betrokkenheid van de
stakeholders op regionaal, lokaal of sectoraal niveau. Zowel in termen
van kwaliteit van de interventies als in termen van aantallen
deelnemers. Daarnaast hebben de workshops de onderlinge relatie
tussen de partners en de stakeholders versterkt en de weg vrijgemaakt

“een “terugkomdag” na
de workshops was een
leerrijke ervaring, vol met
uitwisseling”

voor verder samenwerking in de toekomst.
”Er was een goede acceptatie van ECVET door de doelgroep. Men
heeft niet alleen interesse geuit, maar ook bezorgdheden en behoeften.
Voor ons is dit al een belangrijke stap vooruit, kijkend naar de
econmische recessie die op dit moment al veel tot frustratie,
ontmoediging en apathie heeft geleid.”
Voorbeelden van hoe ECVET geimplementeerd kan worden in de
verschilende contexten zijn: ECVET voor speciale doelgroepen, om
mensen op de arbeismarkt te helpen een baan te vinden, of voor
werkenden die zich willen bijscholen. Vanuit het oogpunt van deze
verschillende doelgroepen is het dus zeker belangrijk om te denken
vanuit leeropbrengsten in plaats van opleidingsprogrammas.
ECVET wordt ook gezien door de partners als een kans om eigen
opleidingssystemen aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor
mensen in eigen land. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een baan
zoeken, geen diploma hebben, maar wel rijk zijn aan werkervaring. Of
mensen die zich verder willen scholen omdat ze weten dat langer zullen
moeten gaan werken of anders zullen moeten gaan werken. In alle
gevallen is het van groot belang dat opleidingsstructuren open en
flexibel zijn, gericht op het individu.

National Institute for Labour and
Human Resources (Griekenland):
“…In deze econmische tijden zijn we
niet in de positie om te denken dat
ECVET NIET in ons belang zou zijn. We
zien een duidelijke meerwaarde, met
name in de context van de
arbeidsmarkt en mensen aan een
baan te helpen. De vraag is alleen
hoe we dit gaan aanpakken. We
willen graag een duidelijk parcours
uitstippelen en praktijkvoorbeelden
van andere Europese landen kunnen
ons daarbij helpen.….”
ENAIP Lazio (Italie):
“…ECVET kan ons ook helpen om
kwalificatie transparanter te maken
tussen de regio´s...”
IMELSA (Spanje):
”...ECVET kan ons zeker helpen in het
terugdringen van vroegtijdig
schoolverlaters en tevens om mensen
die vroegtijdig hun opleiding hebben
afgebroken toch aan een baan of
diploma te helpen....”
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KCHandel (Nederland)
”…In het Nederlandse onderwijssysteem zijn er
eigenlijk weinig (wettelijke) barrieres die ECVET
implementatie verhinderen. Vaak is het grootste

De volgende
stap

obstakel het gebrek aan vertrouwen tussen
elkaar. Zeker als het gaat om summatieve
Het is duidelijk dat er een behoefte is aan meer

toetsing in het buitenland.….”

praktische ervaring van onderaf, waarbij verschillende
AFPA (France):

actoren worden betrokken.

“…We hebben te maken met wet en

ECVET

regelgeving die een volledige implementatie

geïmplementeerd

wordt,

van ECVET moeilijk maakt. Echter, regels kunnen

aangetoond

Europese

worden aangepast, maar vaak alleen als we

duidelijke meerwaarde heeft. Peer learning, het

kunnen aantonen dat ECVET echt kan werken.

analyseren van praktijk voorbeelden helpen partners

Daarom willen we graag van onderaf werken

om stakeholders in eigen context te overtuigen van

met praktijkvoorbeelden die een ECVET

het nut en noodzaak van ECVET.

parcours afleggen van begin tot eind...”

dat

op

nationaal
heeft

het

niveau
project

samenwerking

een

Een van de volgende stappen is het opzetten van
een

AFEC (Frankrijk):
”...We doen veel aan mobiliteit, maar voor ons is
mobiliteit alleen echt succesvol als we er ook in
slagen om de leeropbrengsten die zijn behaald
ook kunnen erkennen in ons systeem...”

uiteindelijk

Ondanks het feit dat

peer

learning

netwerk

voor

ECVET,

gecoördineerd door EVTA. Op deze manier is er
binnen het EVTA netwerk een platform om ervaringen,
kennis en instrumenten uit te wisselen en ECVET
implementatie dichterbij te laten komen.

With special thanks to the project partners:

EVTA (initiatiefnemer):
”PEP”, startte als een partnerschapsproject om
met ECVET te experimenteren. Het is uitgegroeid
tot een duurzaam ”peer learning” netwerk van
partners waar men ervaringen deelt en nieuwe

Dit is een initiatief waarbij de diversiteit op Europees
niveau niet gezien moet worden als een probleem,
maar als een gegeven waarmee we moeten leren
werken, respecteren en waarmee we ook ons
voordeel kunnen doen.

ideeen verder uitwerkt in het kader van ECVET
implementatie.”
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“De voorwaarden voor ECVET
implementatie…”
“ECVET is een instrument om transparantie,
mobiliteit en levenslang leren te verhogen. Dus
we zouden onszelf moeten afvragen: “zijn
transparantie, mobiliteit en levenslang leren de
oplossing voor uitdagingen in onze context?”
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Hoe haalbaar is ECVET implementatie in uw context?
ECVET: meer dan alleen technische specificities
Dit houdt dus ook in “the shift

“Instrumenten kunnen

towards

we ontwikkelen.

learning

outcomes

based approaches in VET.”

Wederzijds vertrouwen

”...Een belangrijke conditie voor

daarentegen is veel

ECVET implementatie is de

lastiger te creëren.”

noodzaak om ECVET in te
bedden in het eigen kwalificatie
systeem en meer specifiek

ECVET is meer is dan alleen units

binnen nationale kwalificatie

van leeropbrengsten en ecvet
In de publicatie van Cedefop

raamwerken. Dit zal significant

“Necessary conditions for ECVET
studie,

de mate waarin ECVET volledig

implementation” (2012), wordt

2007 toont dat op operationeel

operationeel is bepalen...”

het benadrukt dat de condities

niveau, binnen opleidingscentra

voor ECVET implementatie zowel

Cedefop “Necessary conditions for

de

technisch als beleidsmatig van

ECVET implementation”, Mei 2012

punten.
De

ECVET

connexion

volgende

aspecten

eveneens van belang zijn:
Flexibiliteit:

aard zijn.

is

het

opleidingscentrum in staat om
flexibele

leerwegen

aan

te

bieden voor deelnemers?
Bevoegdheid:
opleidingscentrum
om

moeten lidstaten ervoor zorgen
dat

er

en

betrokkenheid,

draagvlak en toewijding is onder
de

verschillende

actoren

rondom ECVET. Aan de andere

heeft

bevoegdheid

Aan de ene kant

het

kant moet men zorgen voor een

de

kwalitatieve

eigen

(individuele) opleidingstrajecten
te ontwikkelen?

benadering

en

methode om leeropbrengsten
te transfereren en te erkennen.

Vergelijkbare

resultaten

en

ervaringen tonen de regionale
ECVET workshops. Het aangaan

Permeabiliteit: in hoeverre is het

van de dialoog met de actoren

opleidingsscentrumin staat om

om daarmee betrokkenheid te

leeropbrengesten die verkregen

verhogen

en getoetst zijn in een andere

noodzakelijke stap. Tegelijkertijd

context te erkennen?

moeten praktische voorbeelden

is

een

eerste

en experimenten beleidsmakers
Echter,

om

een

werkend

ECVET

hebben,

zijn

volledig

systeem

meer

te

overtuigen dat ECVET een kans
en geen probleem is.

actoren

betrokken. Zowel op beleids als
op uitvoerend niveau.
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De partners van het ”PEP goes local” project zijn gevraagd om kijkend naar hun eigen systeem, na te gaan in
hoeverrre ECVET implementatie mogelijk is, als het gaat om technische aspecten en het opzetten van
methodes voor transfer en erkenning.
Onderstaande tabel toont de gemiddelde scores van de partners.

”Hoe ECVET-proof is ons onderwijssysteem?”

2
2
2

transfer tussen kwalificaties
erkenning van stages in buitenland
cultuur voor internationalisering

2,4

erkenning van delen van andere VET systemen
kwalificaties hebben een EQF niveau

2,6

transfer binnen kwalificaties

2,8

erkenning van niet formeel leren
flexibele leerwegen
NQF is gerlateerd aan EQF

3,2
3,2
3,2

transfer van LO binnen het land
erkenning van informeel leren
NQF gebaseerd op leeropbrengsten
aanwezigheid van NQF

3,4
3,4
3,4
3,4

4

modulair systeem

1

2

3

4

”We zien dat als het gaat om de technische

”Beleid en een cultuur voor internationalisering

aspecten, de meeste partners hieraan werken of dit

in het beroepsonderwijs is er nog niet echt.

gerealiseerd hebben.”

Vaak wordt studeren in het buitenland gezien

”Veel landen zijn bezig met het refentieproces van
de NQF naar de EQF. Echter, als het gaat om de
indicatie van het EQF niveau op formele wijze in de
kwalificatiedossiers, dan blijkt dit vaak niet het geval
te zijn. Het ontbreken van een EQF niveau indicatie
wordt dus gezien als een obstakel voor mobiliteit en
ECVET implementatie.”
”Het blijkt vaak dat transfer en erkenning van
leeropbrengsten binnen dezelfde context haalbaar
is.

Als

het

gaat

om

het

erkennen

van

leeropbrengsten die elders zijn behaald (zelfs tussen
opleidingen in eigen land), blijkt er een probleem.”

als iets voor het academische onderwijs.”
”Belangrijk om te vermelden is dat wanneer een land
voldoet aan alle eisen, dit niet wil zeggen dat ECVET
geimplementeerd is. Potentieel wel, maar het zegt
nog

niets

over

samenwerking

en

onderling

vertrouwen met andere landen.”
De tabel laat zien dat de technische voorwaarden
voro

ECVET

worden

implementatie

door

opgevolgd

beleidsmatige

moeten

acties

en

samenwerkingsverbanden tussen partners, anders zal
de impact van ECVET beperkt blijven tot projecten.

Om verder te lezen:
ECVET Aanbeveling
”Recommendation of the
European Parliament and the
Council of 19 June 2009 on the
establishment of a European
credit system for vocational
education and training, Official
Journal of the European Union.”

Deel III ECVET
gebruikershandleiding:

“Using learning outcomes” :

”Using ECVET to support Lifelong

European Qualfication

Learning, European. Annotated

Framework series: Note 4.

examples of how ECVET can be

European Union, Luxembourg

used to support Lifelong

Publications office, 2012

Learning”. European
Commission, 2012
Deel I ECVET
gebruikershandleiding:
”Get to know ECVET better,
questions and answers,”
European Commission, revised
version february 2011

“Necessary conditions for ECVET
implementation”
ECVET magazine

Cedefop, Luxembourg,

http://www.ecvet-

Publications office, 2012

team.eu/en/content/magazines
-ecvet

Deel II ECVET
gebruikershandleiding :
“Using ECVET for qeographical
mobility , European Commission
2011”
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Ontwikkeld door
EVTA (Dec 2012),
in samenwerking met de

”P.E.P. goes local”

volgende partners:

Januari – December 2012

”PEP goes local”: Een partnerschap voor het Experimenteren
met ECVET in een Praktische context is uitgegroeid van een
project consortium tot een duurzaam peer learning netwerk
waabinnen partners voorbeelden en ervaringen binnen
Europa uitwisselen om tot vervolgstappen te komen in
ECVET implementatie.”

”Het idee achter credit systemen is
dat

wanneer

mensen

hun

leeropbrengsten hebben behaald dat
deze als zodanig worden erkend over
een gegeven periode.”

“Mensen vragen om opleidingsprogrammas te volgen
die leiden tot dezelfde leeropbrengsten als die men al
heeft verkregen is een verspilling tijd en moeite met
eennegatief effect op motivatie van mensen tot
gevolg. ”
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