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Beste lezer

We maakten een tussentijds rapport van het project en kregen positieve 

feedback van het nationale agentschap (VK): "Het project vordert positief 

en bevindt zich momenteel in de cruciale fase. Het is inspirerend om de 

resultaten van het project te zien. Het is ook zeer positief om te zien dat 

de partners effectief samenwerken. Het werk en de geleverde 

intellectuele outputs geven tot nu toe een goed beeld van het project."

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de voortgang. 
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Het partnerschap besloot zich te concentreren op zes domeinen: elektriciteit, logistiek, patisserie,

auto, natuur en horeca. Deze domeinen werden geselecteerd volgens het aantal studenten in de

deelnemende landen en de expertise van de partners. Daarnaast werden ook de

sleutelcompetenties voor levenslang leren mee opgenomen in de app .

Op basis van een sjabloon maakte we een   selectie van essentiële vaardigheden die door

leraar/bedrijf beoordeeld moeten worden. We besloten deze evaluatie te vertalen in een

eenvoudige taal gericht op zelfevaluatie door de lerende, dit om hem bewust te maken van zijn

leerproces. Op het einde kan de evaluatie van leraar/bedrijf naast de zelfevaluatie van de

lerende gelegd worden.

Voor de opbouw van de app maakten we een mindmap en vroegen verschillende

bedrijfsbegeleiders en docenten naar hun do's en don'ts voor de app. Dit was de basis voor de

softwarepartner om de app te  ontwikkelen. Het partnerschap deed een functionele en technische

analyse en gaf feedback. Tijdens de transnational meeting in Chester (VK) zagen we het ontwerp

van de app. Na suggesties voor verbeteringen van het partnerschap, start de testfase in juni.
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De basisinhoud voor de APP zijn de ESCO-vaardigheden.

Ze geven een goed beeld van de kennis, vaardigheden en

competenties die een lerende voor een bepaalde

kwalificatie moet verwerven.

ESCO is de Europese meertalige classificatie van

vaardigheden, competenties en beroepen.

ESCO werkt als een woordenboek en beschrijft,

identificeert en classificeert professionele beroepen en

vaardigheden die relevant zijn voor de EU-arbeidsmarkt,

onderwijs en opleiding.

Het is een gemeenschappelijke referentiekader dat kan

helpen om de Europese referentie te maken.

https://esco.ec.europa.eu/nl
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Preview van de app 
De app is ontwikkeld voor bedrijf/leraar en studenten.

De eerste groep gebruikers zal de vaardigheden van de

studenten kunnen evalueren. Ten tweede evalueren de

studenten zichzelf, begeleid door een virtuele assistent.

Vóór aanvang van de evaluatie bespreken docenten

met de bedrijfsbegeleider welke vaardigheden tijdens

de WBL zullen worden geëvalueerd. Dit doen ze door de

te behalen vaardigheden te selecteren.

Uit de bevraging van bedrijven kwam duidelijk de vraag

om de evaluatie te beperken in omvang. Ongeveer 15

algemene vragen (met subitems) leiden de evaluatoren

en studenten door het evaluatieproces, bestaande uit

vier rubrieken.

Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat

studenten een zelfevaluatie hebben. Er is een vertaling

van de evaluatie op studentenniveau (met enkele

gamification-items). Aan het einde worden de

evaluaties van bedrijf/leraar en student bij elkaar

gebracht. Dit is de basis voor de leraar om het

leerproces van de WBL-ervaring te beoordelen.

Na de pilot vanaf juni door alle stakeholders van de

partners (80 gebruikers) zal de APP worden verfijnd op

basis van de evaluatieformulieren van alle testers. Aan

het einde van het project is de APP klaar voor gebruik.

Transnational meeting in Chester (VK)
Van 23 tot 25 mei was het partnerschap samen

in Chester om verschillende belangrijke kwesties

te bespreken, zoals de verbetering van de APP,

de inhoud van de verschillende onderwerpen, de

timing, enkele grafische verbeteringen, de

vragenlijsten die tijdens de testings gebruikt

worden etc. Ook was er een rondleiding door

Chester en een bezoek aan een bedrijf waarmee

Conlan samenwerkt.

Het was een zeer nuttige bijeenkomst waar veel

werk is verzet. Het partnerschap was blij dat ze

elkaar eindelijk eens live konden ontmoeten na

de hele Covid-periode en alle online meetings!

Na de meeting in Chester is alles klaar voor de

laatste rush om de APP af te ronden en de

outputs te leveren aan het einde van het project.

In oktober 2022 is POV gastheer voor de laatste

meeting.


