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ECVET and EQF in praxis

Samenvatting

S

tudentenmobiliteit bevordert de
persoonlijke en
professionele
ontwikkeling van studenten en
verbetert hun inzetbaarheid door het
verwerven van nieuwe vaardigheden en
competenties. Kennis, taal, interculturele
aspecten en een beter begrip van andere
onderwijssystemen zijn hierbij belangrijke
elementen. Om de kwaliteit van deze
leermobiliteit te bevorderen zijn Europese
instrumenten ontwikkeld. Een van deze
instrumenten is ECVET (European Credit
system for Vocational Education and
Training). ECVET is gebaseerd op een
reeks technische componenten die
worden ondersteund door het gebruik van
'leerresultaten' (learning outcomes).
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De vier processen zijn gebaseerd op de
drie fasen van mobiliteit:
• Planning (verwijst naar de fase
'ECVET voor mobiliteit')
• Implementatie (verwijst naar de fase
'ECVET tijdens mobiliteit')
• Evaluatie (verwijst naar de fase
'ECVET na mobiliteit')
• Beoordeling
(verwijst
naar
de
evaluatie, als basis voor een nieuwe
cycluseen actieplan kan worden
ontwikkeld)

Learning outcomes
“Learning outcomes means statements of what
a student knows, understands and is able to do
on completion of a learning process and which
are defined in terms of knowledge, skills and
competence.”
ECVET recommendations
Mobility of workers and learners a crucial factor for
Europe’s welfare and economy
(@ fred goldstein / fotolia.com)

Een instrument binnen ECVET is de
ECVET kwaliteitscirkel. De ECVET
kwaliteitscirkel helpt de organiserende en
zendende partijen bij de realisatie van
mobiliteit
en
faciliteert
essentiële
elementen die in aanmerking moeten
worden genomen. Deze ‘guidelines on
the practical implementation of ECVET
learner mobility’ beschrijven de vier
processen om de kwaliteit in het proces
van leermobiliteit te waarborgen en zijn
ontwikkeld op basis van case studies met
goede resultaten.

Deze guidelines kunnen worden gebruikt
door elke partij die verantwoordelijk is
voor en / of betrokken is bij de realisatie
van de mobiliteit van studenten. Ze zijn
gericht op mobiliteitselementen zoals het
vinden en opzetten van een goed
partnerschap met de uitzendende en
ontvangende
organisaties,
het
ontwikkelen van een leerovereenkomst
om
individuele
leertrajecten
van
leerlingen op te zetten..
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