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In de afgelopen jaren zijn vele nieuwe technologieën en materialen met betrekking tot
brandpreventie en energie-efficiëntie op de markt gebracht.
Dit project heeft ten doel om sommige van deze producten als web-based pilot modules te
ontwikkelen voor de volgende kwalificatieniveaus: 3 (geschoolde arbeider), 3a (werknemer met
geavanceerde vaardigheden), 4 (voorman), 5 (site manager, niet-academische)
Volgens SQF-CON normen (overdrachtsnormen) om nieuwe of goedgekeurde mogelijkheden te
laten zien hoe brand kan worden voorkomen en hoe energiebesparing kan worden gerealiseerd.
Verder

beoogt

dit

project

de
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te

onderzoeken

hoe

de

verantwoordelijkheden in de deelnemende landen zijn vastgelegd in relatie tot voornoemde
kwalificatienivo’s op het gebied van brandpreventie en energiebesparing.
Binnen de moderne bouw procedures kunnen deze twee veiligheids- en duurzaamheidsaspecten
niet worden gescheiden. Als gevolg van nieuwe en snellere innovatieve materialen, technologieën
en processen voor brandpreventie en energiebesparing, zijn veel kleine en middelgrote bedrijven
niet goed geïnformeerd en opgeleid op dit gebied en hoe om te gaan met nieuwe uitdagingen.
PROFESSION

gaat

web-based

pilot-modules

ontwikkelen

gericht

op

de

relevante

kwalificatieniveaus en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Dit project beoogt 2
doelstellingen te produceren: 1) kwalificatie matrixen met betrekking tot brandpreventie en
energiebesparing op basis van SQF-CON en 2) 4 web-based pilot trainingen om de acceptatie en
integratie van het moderne leren te verhogen binnen de bouw branche.
De keuze voor een consortium bestaande uit 6 landen heeft tevens het volgende voordeel: alle
deelnemers beschikken over de verschillende stadia van de ontwikkeling en implementatie met
betrekking tot EQF. Vanwege dit feit, kunnen de kwalificatie matrixen alsmede proefprojecten van
web-based modules worden aangepast op functies en behoeften van elk partnerland en de
personen die behoefte hebben aan dit soort beroepsonderwijs en-opleiding .
Korte termijn doelen: vergelijking van EQF respectievelijk SQF-CON normen met betrekking tot de
werkzaamheden op het gebied van brandpreventie en energie-efficiëntie.
Lange termijn doelstellingen: ontwikkeling van een gestandaardiseerd web based training
hulpmiddel in het kader vergelijkbare en aangepaste SQF-CON verantwoordelijkheden voor
brandpreventie en energiebesparing procedures.

