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Afkortingen 
 

BYOD Bring Your Own Device 

Cedefop European Center for de ontwikkeling van beroepsopleiding 

ERK Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen 

DG EAC Directoraat-generaal Onderwijs, audiovisuals en cultuur 

DG EMPL 

DigComp 

Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie 

Digitaal competentiekader voor burgers 

e-CF e-Competentiekader 

ECVET Europees krediet systeem voor beroepsonderwijs en -opleiding 

EQAVET Europese kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding 

EntreComp Ondernemerschap Competence Framework 

EQF Europees kwalificatiekader 

ESCO Europese meertalige classificatie van vaardigheden, competenties, 
kwalificaties en beroepen 

EU Europese Unie 

GDPR Algemene verordening gegevensbescherming 

HVET Hoger beroepsonderwijs en –opleiding 

I4.0 Industrie 4.0 

ICT Informatie- en communicatietechnologie 

IoT Internet of Things 

IPR Intellectuele eigendomsrechten 

IR4 Vierde industriële revolutie 

IT Informatietechnologie 

JRC Joint Research Centre 

KSA Kennis, vaardigheden, attitudes 

MOOC Massive Online Open Course 

OER Open Educational Resources 

PBL Projectgebaseerd leren 

PDCA Plan-Do-Check-Act 

PoC Proof of concept 

VET Beroepsonderwijs en –opleiding 

XPM Extreme Project Management 

 
  



 

 

 



 

 

Voorwoord 
“Trainers en docenten opleiden voor het 4.0-paradigma” is een project dat 
medegefinancierd wordt door de Europese Commissie in het kader van het Erasmus + -
programma. Het doel is leraren en opleiders te ondersteunen bij de overgang naar het 
nieuwe leerparadigma dat vereist is door de digitale transformatie en de vierde industriële 
revolutie. 

Industrie 4.0, digitale revolutie, slimme fabrieken, wereldwijde interconnectie - dit zijn de 
sleutelwoorden die de huidige ontwikkelingen van de arbeidswereld beschrijven. 
Beroepsopleidingen kunnen "de eerste keuze" worden om deze transformatie te 
introduceren, maar op dit moment kunnen slechts enkele opleidingscentra in Europa 
gebruikmaken van de benodigde apparatuur en, nog belangrijker, leraren en opleiders zijn 
zich vaak niet bewust van de omvang van deze veranderingen of hebben voldoende kennis 
van de benodigde tools (eerder conceptueel en methodologisch dan technologisch). 
Sommigen van hen richten zich eerder op lesgeven dan op leren; sommigen zijn niet volledig 
op de hoogte van de bestaande onlinetools voor leren, onderwijzen en beoordelen; 
sommigen hebben niet zoveel interactie met elkaar;  sommigen hebben een duidelijker 
beeld nodig van de aard,  de implicaties en de werkelijke betekenis van het 4.0-paradigma, 
dat niet alleen "Industrie" 4.0 en technologie is, maar ook de hele samenleving betreft. 

Om onderwijs en opleiding meer duurzaam te maken, is het relevant om de methodes bij te 
werken en de samenwerking tussen docenten, studenten, aanbieders van opleidingen, 
bedrijven, sociale entiteiten en lokale autoriteiten te bevorderen. 

Fit for 4.0 wil deze uitdaging aangaan door een reeks competenties te beschrijven die nuttig 
zijn voor leerkrachten in het (hoger) beroepsonderwijs en training ((H)VET), en door een 
reeks opleidingsmodules te ontwikkelen en te testen die geschikt zijn voor “4.0”, in nauwe 
samenwerking met bedrijven. 

Fit for 4.0 wordt uitgevoerd door een sterk consortium van 10 partners in 8 EU-lidstaten: 
Italië, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Portugal, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, 
dat een competente en bekwame mix van uitstekende Europese VET-spelers 
vertegenwoordigt, in de geest van het voorzien in een echt "strategisch partnerschap". 

Dit document is de eerste projectoutput en bevat de lijst en beschrijving van de 
competenties die docenten en trainers zouden moeten bezitten om lerenden adequaat te 
faciliteren bij de ontwikkeling van hun 4.0-vaardigheden. Dergelijke competenties zullen 
worden nagestreefd in het daaropvolgende train-de-trainersprogramma. Dit document 
rapporteert: 

● de nationale onderzoeken die door partners zijn uitgevoerd om relevante 
competenties te identificeren en te selecteren; 

● de lijst van competenties waarop het daaropvolgende train-de-trainersprogramma 
zich richt; 

● het model voor competentiebeschrijving (bv. in termen van kennis, vaardigheden, 
attitudes, autonomie, verantwoordelijkheid, enz., van categorie - cross-, sectoraal, 
enz. - en van niveau - basis, gemiddeld, gevorderd, enz.). 

 



 

 

1. Het project Fit for 4.0 
 

Rationale 
Het project volgt een ontwikkelingstraject in drie stappen. 

Stap 1, gebaseerd op bestaande studies en directe ervaringen van docenten in de 
partnerlanden met betrekking tot veranderingen die door Industrie 4.0 worden 
aangebracht, is gericht op:  

● Het beschrijven en benadrukken van competenties die nodig zijn voor trainers, met 
bijzondere aandacht voor de mechanica / mechatronische / automobielsector, 
rekening houdend met ICT-vaardigheden als motor voor de “4.0 wereld”. De focus 
ligt vooral op cross / soft skills, naast de professionele vaardigheden die docenten al 
bezitten of gemakkelijker kunnen ontwikkelen.  

● Het leveren van een online tool waarmee trainers zelf kunnen beoordelen of ze klaar 
zijn om 4.0-onderwerpen te behandelen en in hun dagelijkse werk te integreren. 

Stap 2 ontwerpt en test een train-de-trainersprogramma, gestructureerd in 
opleidingseenheden op basis van leerresultaten, met een alomtegenwoordig en 
"intelligent" gebruik van IT-tools. Het programma zal worden ontwikkeld in samenwerking 
met met de lokale industrie geassocieerde partners, in het bijzonder met betrekking tot 
leerdoelen, en omvat oa: 

● het 4.0-paradigma: het scenario dat ten grondslag ligt aan de waardecreatieketen 
voor goederen en diensten, in een wereldwijd onderling verbonden omgeving; 

● sleuteltechnologieën voor 4.0: kansen, implicaties, didactiek; 
● hoe "4.0 leerervaringen" te ontwerpen: planning, instructieontwerp; 
● 4.0 als multidisciplinair onderwerp: hoe 4.0 in alle vakken verankeren, trainers laten 

samenwerken; 
● co-design met bedrijven: hoe kan de samenwerking tussen leerkrachten, opleiders, 

ondernemingen worden verbeterd; 
● gezamenlijke leerbeoordeling door opleiders en bedrijven, inclusief beoordeling van 

informeel en niet-formeel leren; 
● hoe je up-to-date kunt blijven met de evolutie van 4.0. 

Alle onderwerpen worden overgebracht in een Massive Online Open Course (MOOC), 
inclusief oefeningen, videoclips, quizzen en onderzoeksmateriaal. 

Stap 3 heeft tot doel te zorgen voor mainstreaming en impact van resultaten in 
partnergebieden. Trainers in de steekproefgroep zullen de resultaten van hun dagelijkse 
activiteiten benutten door een deel van / volledige programma's te herzien / vast te stellen 
op basis van geleerde lessen.  
 

  



 

 

Doelstellingen 
Projectdoelstellingen zijn:  

- het beschrijven van een “minimum” aan vaardigheden, namelijk didactisch en 
transversaal, die leraren / trainers nodig hebben, vooral degenen die betrokken zijn 
bij HBO en opleiding (HVET), met betrekking tot de 4.0 transitie; 

- het ontwikkelen van een instrument voor zelfbeoordeling van competenties, 
waarmee docenten / opleiders in beroepsonderwijs en -opleiding kunnen meten in 
hoeverre ze klaar zijn voor de 4.0-wereld en digitale transformatie; 

- het ontwikkelen en testen, in nauwe samenwerking met ondernemingen, van een 
hulpmiddelenpakket voor opleiders, een opleidingsprogramma dat wordt 
aangeboden als een MOOC (Massive Online Open Course), compleet met 
voorbeelden van opleidingsmateriaal, methoden voor leerevaluatie, innovatieve 
hulpmiddelen voor opleiding en leren; 

- het benutten van die MOOC om een steekproefgroep van trainers op te leiden, die 
hun leren zullen testen door samen met bedrijven trainingsmodules / -programma's 
te ontwerpen in dit nieuwe 4.0-concept; 

- het beschikbaar stellen van dergelijke producten voor iedereen, ook buiten het 
partnerschap, via een kennisbank van Open Educational Resources (OER) die vrij 
toegankelijk is via hetzelfde onlineplatform dat door de steekproefgroep wordt 
gebruikt; 

- het identificeren van een reeks beleidsaanbevelingen / suggesties aan lokale, 
nationale en Europese besluitvormers, voor toekomstige actualisering van de 
competenties van leerkrachten en opleiders. 

Om concreetheid te garanderen, concentreert het project zich op de mechanische, 
mechatronische en automobielsector, waar geavanceerde digitale competenties nodig zijn, 
de digitale revolutie al begonnen is en er een zinvolle bedrijfservaring aanwezig is. 

Het train-de-trainer-programma is voornamelijk gericht op het verbeteren van de 
vaardigheden voor lesgeven, met behulp van innovatieve methoden en hulpmiddelen, en 
het integreren van het 4.0-paradigma in het dagelijkse werk. Daarom heeft het betrekking 
op onderwerpen als het begrijpen van de zin en de impact van het 4.0-paradigma op studie 
en werk, of het ontwikkelen en uitvoeren van interdisciplinaire 4.0-leerervaringen samen 
met collega's en bedrijven, het gebruik van trainingsmethoden die de operationele 
processen weerspiegelen bij op de werkplek, hoe competenties in het digitale tijdperk 
beoordeeld kunnen worden, enzovoort. 

Dit train-de-trainer-programma is praktisch en tegelijkertijd “intrinsiek digitaal”, 
opgebouwd met dezelfde instrumenten die het biedt, dat wil zeggen door transnationale 
teams samengesteld door trainers en bedrijfsexperts, die gebruik maken van online 
samenwerkingsplatforms. 

Trainers die het programma volgen, zullen leren door bedrijven te bezoeken, door met 
collega's te discussiëren (zelfs op afstand), door Design Thinking en Instructional Design-
technieken te benutten, door van gedachten te wisselen met experts en professionals, en 
door "serieus" te spelen. 

 

De belangrijkste verwachte resultaten zijn: 

- meer bekwame leraren en opleiders in beroepsonderwijs en -opleiding; 



 

 

- verbeterde leerkwaliteit, dus betere inzetbaarheid van studenten en 
aantrekkelijkheid van beroepsonderwijs en -opleiding; 

- meer en stabiele samenwerking tussen aanbieders van opleidingen, leerkrachten / 
opleiders en ondernemingen; 

- beschikbaarheid van duurzame instrumenten, overdraagbaar naar andere 
economische sectoren en andere Europese landen. 

Figuur 1 op de volgende pagina geeft een samenvatting van het projectconcept en -model. 
 

 

 

Figuur 1 - Het Fit for 4.0-model 



 

 

2. Achtergrond 

2.1. Industrie 4.0 en de vierde industriële revolutie 
De term "Industrie 4.0", afgekort tot I4.0 of kortweg I4, is in 2011 ontstaan uit een project in 
de hightechstrategie van de Duitse overheid, dat bevorderde de automatisering van de 
fabricage1 om de toenemende concurrentie vanuit het buitenland te verzachten en om de 
Duitse en Europese industrieën te onderscheiden van andere internationale markten. Er 
zijn verschillende definities voorgesteld voor Industrie 4.0, en het analyseren ervan valt 
buiten het bestek van deze output. We kunnen zeggen dat Industrie 4.0 een naam is voor de 
huidige trend van automatisering en gegevensuitwisseling in productietechnologieën, 
inclusief cyberfysieke systemen, het internet der dingen, cloud computing en cognitieve 
computing en het creëren van de "slimme fabriek". Verschillende auteurs zijn het erover 
eens dat Industrie 4.0 gaat over het integreren van negen vertrouwde concepten die in 
industrieën worden gebruikt, vooral in de productie (figuur 2). 

Figuur 2 - De negen pijlers van Industrie 4.0  

 

Industrie 4.02 werd geboren als een strikt productiegerichte term en kreeg snel een 
bredere betekenis, getuige van de digitale transformatie van productie / productie en 
aanverwante industrieën en waardecreatieprocessen. 

                                                           
1 BMBF-Internetredaktion (2016). "Zukunftsprojekt Industrie 4.0 - BMBF". Bmbf.de. Retrieved from 

https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html 
2 A. Melanson, "Robotics and Industry 4.0 – Aethon Blog", 2015. [Online]. Available at: 

http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/  

https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html
http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/


 

 

Daarom werd de term "Vierde Industriële Revolutie" (IR4.0) voor het eerst geïntroduceerd 
door Klaus Schwab, de uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum, in 20153. De 
term beschrijft een wereld waarin individuen zich verplaatsen tussen digitale domeinen en 
een offline realiteit met behulp van verbonden technologie om hun leven mogelijk te maken 
en te beheren. De term verwijst ook naar de 'klassieke' industriële revoluties die onze 
samenleving de afgelopen eeuwen hebben doorgemaakt (figuur 3). 

Figuur 3 - Industriële revoluties4 

 

2.2. Competenties die nodig zijn voor de vierde 
industriële revolutie 

De opkomst van nieuwe technologieën in de vierde industriële revolutie doet de 
scheidingslijnen tussen de fysieke, digitale en biologische wereld vervagen. Deze 
vooruitgang wordt geleid door de opkomst van kunstmatige intelligentie, robotica, het 
internet der dingen, autonome voertuigen, bio- en nanotechnologie, 3D-printen, 
materiaalkunde, kwantumcomputers en energieopslag5.  

IR4.0 is echter niet alleen technologie: het omvat ook de digitale transformatie van het hele 
bedrijf. Dit impliceert dat we moeten nadenken over a) de digitalisering en integratie van 
verticale en horizontale waardeketens en b) van het bedrijfsmodel in het algemeen door de 
interactie en toegang voor de klant te optimaliseren.6 Het disruptieve karakter van 
                                                           
3 Schwab, K. (2015). The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. Retrieved from 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution.  
4 Source: Siemens AG, Pictures of the future, Spring 2013. 
5 Diwan, P. (2017). Is Education 4.0 an imperative for success of 4th Industrial Revolution? Accessed from 

https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperative-for-success-of-4th-industrial-revolution-
50c31451e8a4  

6 Fitsilis, Tsoutsa, Gerogiannis (2018). Industry 4.0: required personnel competences. In International Scientific Journal 

"Industry 4.0", year III, issue 3, pp 130-133 (2018). Accessed from: 
  https://stumejournals.com/journals/i4/2018/3/130.full.pdf 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution
https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperative-for-success-of-4th-industrial-revolution-50c31451e8a4
https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperative-for-success-of-4th-industrial-revolution-50c31451e8a4
https://stumejournals.com/journals/i4/2018/3/130.full.pdf


 

 

Industrie 4.0 brengt aanzienlijke veranderingen in werkprocessen met zich mee, wat een 
andere benadering van manier van werken vereist. Er zijn nieuwe vaardigheden nodig om 
bestaande en nieuwe banen uit te voeren die ontstaan als gevolg van de technologische 
vooruitgang van Industry 4.0.7 Het wordt algemeen erkend dat, hoewel de vereiste 
vaardigheden in verschillende bedrijfstakken kunnen verschillen, er overeenkomsten zijn 
in de competenties die op verschillende gebieden worden vereist. 

Een aanzienlijk aantal auteurs stelt dat sterke sociale en samenwerkingsvaardigheden in de 
toekomst even belangrijk zullen zijn als technische vaardigheden.8 Bovendien vereist de 
interactie met intelligente machines een stevige basis van soft skills, zoals emotionele 
intelligentie, kritisch denken, innovatie, communicatie, samenwerking, leiderschap en 
teamwork,9 ook gezien het feit dat intelligente machines (nog) geen gezond verstand 
kunnen gebruiken; Evenmin kunnen ze empathie tonen, wat mensen moeten doen om de 
productiviteit te verhogen wanneer ze in smart companies werken.10 Met andere woorden, 
het beste talent zijn niet de machines, maar een combinatie van zowel mensen als machines. 
Onderwijs- en opleidingsinstellingen moeten ernaar streven om de theoretische kennis aan 
te vullen met onder meer praktische vaardigheden, sociale vaardigheden en 
verantwoordelijkheid, ethiek, waarden en ondernemerschap. 11 niet te vergeten leer- en 
innovatievaardigheden, informatietechnologische-vaardigheden en levens- en 
loopbaanvaardigheden.12 Een technische opleiding mag niet alleen gericht zijn op kennis 
van specifieke disciplines; gedragsvaardigheden moeten ook veel aandacht krijgen, evenals 
interdisciplinariteit. Bovendien vereisen de plotselinge en impactvolle vooruitgang van 
Industrie 4.0-technologieën dat werknemers beschikken over levenslang leren.13 Andere 
bronnen noemen dit als een van de beste soft skills die vereist zijn in een Industrie 4.0-
tijdperk naast creativiteit, emotionele intelligentie en proactief denken, behendigheid bij 
het oplossen van problemen, het vermogen om processen opnieuw vorm te geven, enz.14 

 

 

2.3. Van Industriële Revolutie 4.0 tot Onderwijs 4.0 
Het mag duidelijk zijn dat de IR 4.0 niet alleen invloed heeft op het bedrijfsleven, het bestuur 
en de mensen, maar ook op het onderwijs. 

                                                           
7 World Economic Forum (2016). The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial 

revolution. Global Challenge Insight Report, World Economic Forum, Geneva.  
8 Gudanowska, AE, Alonso, JP and Törmänen, A. (2018). What competencies are needed in the production industry? The 

case of the Podlaskie Region. Engineering Management in Production and Services, 10(1): pp. 65-74. 
9 Wilson, JH and Daugherty, PR (2018). Collaborative Intelligence: Humans and AI are joining forces. Havard Business 

review, Brighton, Issue Number: July-August, pp. 114-123.  
10 Guszcza, J., Lewis, H. and Evans-Greenwood, P. (2017). Cognitive collaboration: Why humans and computers think 

better together. Deloitte Review, 20: pp. 8-29. 
11  Selamat, A., Taspir, SH, Puteh, M. et al., RA (2017). Higher education 4.0: Current status and readiness in meeting the 

Fourth Industrial Revolution Challenges. Redesigning Higher Education towards Industry, 4: pp. 23-24. 

12  Venkatraman, S., de Souza-Daw, T. and Kaspi, S. (2018). Improving employment outcomes of career and technical 

education students. Higher Education, Skills and Work-based Learning, 8(4), pp. 469-483.  

13 Prifti, L., Knigge, M., Kienegger, H. and Krcmar, H. (2017). A competency Model for "Industrie 4.0" Employees. In 13th 

International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI). St. Gallen, Switzerland, pp.46-60. 

14  Cotet, GB, Balgiu, BA and Zaleschi, VC (2017). Assessment procedure for the soft skills requested by Industry 4.0. 

MATEC Web of Conferences, 121, pp. 07005 



 

 

Om efficiënt te zijn in Industrie 4.0, moeten onderwijs- en opleidingsinstellingen nieuwe 
methoden voor het verwerven en gebruiken van kennis bevorderen. De samenwerking 
tussen de industrie en de instellingen voor hoger onderwijs moeten worden gestimuleerd 
om het oplossen van echte problemen te bevorderen. Traditionele vakken moeten worden 
gecombineerd met technische specialisatie en projectmatig leren. Het primaire doel moet 
zijn ervoor te zorgen dat studenten relevantie vinden in wat ze bestuderen. 
Interdisciplinaire training, massaal open leren en gepersonaliseerd leren zullen de norm 
worden. Technologische vooruitgang gaat snel; daarom moeten leerinstellingen zich 
aanpassen aan innovatiecycli.15 Het Industrie 4.0-tijdperk vereist hoge cognitieve 
vaardigheden, wat een transformatie vereist in de hogeronderwijs- en opleidingsstelsels. 
Het open onderwijssysteem neemt langzaam de overhand, dus instellingen voor hoger 
onderwijs en opleidingen moeten mogelijks hun bedrijfsmodel aanpassen en zich 
duidelijker positioneren op deze  open markt.16 

Om dergelijke wijzigingen expliciet te maken, is de naam Education 4.0 ontstaan, als een 
antwoord op de behoeften van IR4.0. Deze nieuwe visie op leren stimuleert studenten om 
niet alleen vaardigheden en kennis te leren die nodig zijn, maar ook om de bron te 
identificeren om deze vaardigheden en kennis te leren. Peers worden erg belangrijk in hun 
leren. Ze leren samen en van elkaar, terwijl de docenten de rol van facilitator op zich nemen 
bij het leren.  

Volgens Fisk17zijn er negen trends met betrekking tot Education 4.0: 

1. Leren kan altijd en overal plaatsvinden. Hulpmiddelen voor e-learning bieden 
geweldige mogelijkheden voor leren op afstand in eigen tempo. De omgedraaide 
klasbenadering speelt ook een grote rol, omdat het interactief leren in de klas 
mogelijk maakt, terwijl de theoretische delen buiten de lesuren kunnen worden 
geleerd. 

2. Het leren wordt gepersonaliseerd voor individuele studenten. Ze zullen pas kennis 
maken met moeilijkere taken nadat een bepaald beheersingsniveau is bereikt. Er 
zullen meer trainingen worden gegeven als de studenten daar nood aan hebben. 
Positieve bekrachtigingen worden gebruikt om een positieve leerervaring te 
bevorderen en het vertrouwen van studenten in hun eigen academische 
vaardigheden te vergroten. 

3. Studenten hebben de keuze om te bepalen hoe ze willen leren. Hoewel de 
leerresultaten van een cursus vooraf worden bepaald door de instellingen / organen 
die verantwoordelijk zijn voor het curriculum, zijn studenten nog steeds vrij om de 
leermiddelen of technieken te selecteren die ze wensen. Onder de opties die 
docenten kunnen toepassen om studenten creatief te laten zijn, zien we blended 
learning, flipped classroom en BYOD-benadering (Bring Your Own Device). 

4. Studenten zullen worden blootgesteld aan meer projectmatig leren. Studenten 
moeten hun kennis en vaardigheden toepassen bij het voltooien van een aantal 
kortlopende projecten. Door ze bij de projecten te betrekken, oefenen ze hun 
organisatorische, samenwerkings- en tijdmanagementvaardigheden, die nuttig zijn 
in hun toekomstige academische loopbaan. 

                                                           
15 Selamat, A., Taspir, SH, Puteh, M. et al., RA, op. cit. 
16 Peters, MA (2017). Technological unemployment: Educating for the fourth industrial revolution. Educational 

Philosophy and Theory, 49(1), pp.1-6.  
17 Fisk, P. (2017). Education 4.0 … the future of learning will be dramatically different, in school and throughout life. 

Retrieved from http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together  
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5. Studenten zullen worden blootgesteld aan meer hands-on leren door middel van 
praktijkervaring zoals stages, mentorprojecten en samenwerkingsprojecten. De 
vooruitgang van de technologie maakt het mogelijk om bepaalde domeinen effectief 
te leren, waardoor er meer ruimte ontstaat voor het verwerven van vaardigheden 
die menselijke kennis en persoonlijke interactie omvatten. 

6. Studenten zullen worden blootgesteld aan gegevensinterpretatie waarbij ze hun 
theoretische kennis moeten toepassen op getallen en hun redeneervaardigheden 
moeten gebruiken om gevolgtrekkingen te maken op basis van logica en trends uit 
bepaalde gegevenssets. Het handmatige deel van wiskundige geletterdheid zal 
irrelevant worden, aangezien computers de statistische analyse zullen uitvoeren en 
de toekomstige trends zullen voorspellen. 

7. Studenten zullen anders worden beoordeeld en de conventionele platforms om 
studenten te beoordelen kunnen irrelevant of onvoldoende worden. De feitelijke 
kennis van studenten kan tijdens het leerproces worden beoordeeld, terwijl de 
toepassing van de kennis kan worden getest tijdens het werken aan hun projecten in 
het veld. 

8. Bij het ontwerpen en bijwerken van het curriculum wordt rekening gehouden met de 
mening van de studenten. Hun input helpt de curriculumontwerpers om het 
curriculum eigentijds, up-to-date en bruikbaar te houden. 

9. Studenten zullen onafhankelijker worden in hun eigen leerproces, waardoor 
docenten gedwongen worden een nieuwe rol op zich te nemen namelijk deze van 
facilitator, iemand die de studenten door hun leerproces zal begeleiden. 

Deze negen trends van Education 4.0 verschuiven de belangrijkste 
leerverantwoordelijkheden van de instructeurs naar de studenten. Instructeurs moeten 
hun rol spelen als regisseurs van een complex leerproces en als motivatoren van de 
student om de overgang te ondersteunen en mogen het nooit als een bedreiging voor 
het conventionele lerarenberoep beschouwen.18 

 

                                                           
18 Anealka, AH (2018). Education 4.0 Made Simple: Ideas For Teaching, in International Journal of Education & Literacy 

Studies, vol. 6 issue 3. 



 

 

3. Intellectuele output 1 - deel 1: het 
onderzoek  

3.1. Doel en reikwijdte 
We hebben gezien dat bestaande studies over verwachte veranderingen met 4.0, evenals 
nationaal beleid in partnerlanden, stellen dat de 'bijscholing' van leraren en opleiders in een 
aantal domeinen zou moeten plaatsvinden . Ze besteden ook speciale aandacht aan cross / 
soft skills, dat wil zeggen, die vereist in elke sector naast professionele vaardigheden die 
leraren en trainers al bezitten. In feite kan de kloof tussen specifieke technische 
vaardigheden zelfs op individuele basis gemakkelijker worden overbrugd. Aan de andere 
kant ontbreekt een diep begrip van de aard van de 4.0-revolutie nog steeds, zoals het 
vermogen om het in iemands dagelijkse activiteiten in te bedden en ernaar te leven als een 
"normaal" onderdeel van het beroep. Daarom concentreert deze output zich op cross skills. 

Het doel van deze output is om competenties te identificeren en te beschrijven die leraren 
en trainers zouden moeten bezitten om lerenden adequaat te faciliteren bij de ontwikkeling 
van hun 4.0-vaardigheden. Het daaropvolgende train-de-trainersprogramma, dat in een 
volgende fase van het project zal worden ontwikkeld, zal gericht zijn op dergelijke 
competenties.  

Om de valkuil van een te brede en dus oppervlakkige enquête te vermijden, kwamen de 
partners de volgende veronderstellingen overeen. 

a. Leraren en opleiders beschikken, afhankelijk van de nationale regelgeving, over ten 
minste één kwalificatie die hen het recht geeft als zodanig te presteren. Met andere 
woorden, deze output bouwt voort op een bestaande competentiebasis, die als 
vanzelfsprekend wordt beschouwd en op de een of andere manier als "natuurlijk" wordt 
beschouwd in de rugzak van docenten en trainers, op hun respectieve niveaus. 

b. Punt a. houdt ook in dat docenten en trainers vakken kennen die ze geven en in staat zijn 
om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in hun vakgebied. 

c. Zelfs als de vierde industriële revolutie strikt verbonden is met technologie, zal dit werk, 
vanwege de redenen die in eerdere hoofdstukken zijn uitgelegd, leraren en opleiders 
niet beschouwen als experts van de laatste technologische innovaties, noch als 
experimentatoren van boeiende didactische methodologieën. In plaats daarvan richten 
we ons tot professionals die de verantwoordelijkheid zien die inherent is aan hun rol, dat 
wil zeggen hun studenten faciliteren bij het opgroeien, door hen alle intellectuele, 
cognitieve, technische, taalkundige, gedrags- en ethische instrumenten te bieden die 
nodig zijn voor de arbeidsmarkt en het volwassen leven. Met andere woorden, dit werk 
concentreert zich op de didactische en persoonlijke vaardigheden van docenten en 
trainers, in plaats van op technologie. 

d. Gezien hun aard en doelstellingen zijn partners geïnteresseerd in leerprogramma's die 
alleen betrekking hebben op bepaalde EQF-niveaus, namelijk niveaus 4, 5 en 6. Andere 
EQF-niveaus vallen buiten de reikwijdte van deze output. 

e. De partners zijn zich er terdege van bewust dat EQF-niveaus (met name niveaus 4 en 5) 
kunnen corresponderen met verschillende soorten trainingsprogramma's en cursussen, 
afhankelijk van de lidstaten en de nationale kwalificatiekaders. Door ervoor te kiezen 
vast te houden aan het EQF, wil de partner de Europese waarde van dit werk bevestigen 
en de reikwijdte en grenzen ervan bepalen. 



 

 

f. Zelfs met de veronderstelling die is gedaan bij punt d., zijn er toch verschillen tussen 
leraren die presteren op de gekozen EQF-niveaus. Partners zijn zich daar terdege van 
bewust en zullen er zoveel mogelijk rekening mee houden, binnen de grenzen van de 
projecttijd en het budget. 

g. Nogmaals met verwijzing naar de veronderstelling gemaakt in punt d., nemen partners 
aan dat studenten die worden aangesproken door leraren en trainers die de doelgroep 
van dit project vormen, overeenkomstige competentieniveaus bezitten en beheersen. 
Met andere woorden, partners gaan er bijvoorbeeld van uit dat leraren en opleiders die 
door deze output worden aangesproken, niet worden gevraagd om hun studenten 
fundamentele geletterdheid te bieden (bijv. Geletterdheid in de nationale taal, 
gecijferdheid, wetenschappelijke geletterdheid, ict-geletterdheid, financiële 
geletterdheid en culturele / burgervaardigheid). Er worden echter verschillen verwacht 
tussen studenten op verschillende EQF-niveaus. 

h. Zoals vermeld bij punt c., Richten we ons meer op zachte en didactische vaardigheden 
dan op technische. Van de eerstgenoemde wordt verwacht dat ze door hun aard 
transversaal en sectoronafhankelijk zijn. Desalniettemin zullen we, als antwoord op de 
behoeften van partners en het partnergebied, indien nodig meer focussen op de 
mechanische, mechatronische en automobielsector, waar geavanceerde digitale 
competenties nodig zijn, de digitale revolutie al is ingezet en er een zinvolle 
bedrijfservaring is. 

i. De reikwijdte van dit werk wordt beperkt door de behoeften van de partners en door de 
duur en het budget van het project. We hebben niet het vermoeden dat dit product 
uitputtend is. 

j. Vanaf punt i. hieruit volgt direct dat, zelfs indien uitgevoerd door hooggekwalificeerde 
specialisten en deskundige onderzoekers, deze output wordt ontwikkeld met een 
"bottom-up" -benadering, en eerder taakgericht dan wetenschappelijk georiënteerd is. 

3.2. Het uitvoeren van de enquête 
Onderzoeksmethode 
Het doel van deze output is het presenteren van de lijst en beschrijving van competenties 
die docenten en trainers zouden moeten bezitten om lerenden adequaat te faciliteren bij de 
ontwikkeling van hun 4.0-vaardigheden.  
Om dat te bereiken maakten de partners gebruik van drie informatiebronnen: 

- literatuur; 
- eigen ervaring; 
- externe belanghebbenden. 

Ze begonnen met het onderzoeken van bestaande onderzoeken en nationaal beleid over 
veranderingen en uitdagingen die 4.0 met zich meebracht (zie richtlijnen in bijlage 2). 
Partners brachten in hun antwoorden ook hun directe ervaring met deze kwestie over. Het 
identificeren van categorieën stakeholders die in de volgende fase geïnterviewd zouden 
worden, maakte ook deel uit van deze taak. 

De verzamelde informatie maakte het mogelijk een concept op te stellen voor semi-
gestructureerde interviews met een aantal stakeholders (ook gerapporteerd in bijlage 2). 

Door de belanghebbenden te bereiken, konden zij hun standpunten en ervaringen 
verzamelen. Het oorspronkelijke idee was om persoonlijke interviews en / of focusgroepen 
uit te voeren, face-to-face of via internet, gericht op 5 tot 10 belanghebbenden per 
territorium (40 tot 80 in totaal), bij voorkeur managers in bedrijven ( technische / productie 



 

 

/ exploitatie / personeel), vertegenwoordigers van verenigingen, sociale delen of 
overheidsdiensten die betrokken zijn bij onderwijs en opleiding, schoolhoofden, 
directeuren, leraren of opleiders op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding of op 
universiteiten, enz. 
Deze taken waren gericht op het onderzoeken van vaardigheden die bedrijven verwachten 
van werknemers, en dus indirect van leraren en opleiders. 
Het is de moeite waard om nogmaals op te merken dat het doel van de partners niet was om 
wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, maar om praktische informatie en materiaal te 
verzamelen dat geschikt was om de latere projectoutput te ontwikkelen. Vandaar het 
relatief kleine aantal geïnterviewden en de bottom-up benadering van interviews. 

Door resultaten in verschillende gebieden te vergelijken, hebben de partners de reeks 
competenties opgesteld die leraren en opleiders nodig hebben om de uitdagingen van 4.0 
het hoofd te bieden, en tevens het patroon voor het beschrijven van competenties 
beschreven in de vorige paragraaf. 

Figuur 1 op pagina 6 toont de werkwijze van partners. 
 

Steekproef 
De uiteindelijke steekproef bestond uit 85 respondenten uit 11 Europese landen, dat wil 
zeggen partnerlanden (Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Italië, Portugal, Zweden 
en het Verenigd Koninkrijk), plus Cyprus, Kroatië en Spanje. 
Figuur 4 toont de samenstelling van het monster. 
 

 

 
Figuur4  Steekproefsamenstelling 

 
 
47 respondenten gaven een face-to-face interview, terwijl 38 betrokken waren bij 
focusgroepen (figuur 5). 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 5 Methode voor interviews 

 
 

De partners hadden aanvankelijk interviews en focusgroepen gepland in de periode januari-
maart 2020. De COVID-19-noodsituatie dwong de partners hun plannen te herzien, zo niet 
inhoudelijk, in ieder geval in methode en timing . Zowel de partners als de belanghebbenden 
die bij het onderzoek betrokken waren, zagen zich plotseling in de behoefte om allereerst 
interne strategieën voor noodbeheer vast te stellen, zoals het reorganiseren van hun werk 
in de slimme / externe modus. Om met deze situatie om te gaan, hebben de partners het 
verloop van de nog uit te voeren interviews en focusgroepen opnieuw vormgegeven, door 
ze van face-to-face naar op afstand te transformeren en opnieuw te plannen. Op deze 
manier werden, hoewel het tijdsbestek enigszins werd verlengd, alle activiteiten voltooid 
zoals gepland. 
 

3.3. Belangrijkste bevindingen 

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek realiseerden de partners zich de verscheidenheid 
en rijkdom van de informatie die ze verzamelden. In feite hebben de respondenten niet 
alleen elementen aangereikt die nuttig zijn om de set van competenties te definiëren die het 
doel van deze output vormen, maar ook voor opmerkingen, suggesties en een beeld van hun 
perceptie van de impact van 4.0 op lesgeven en leren. 

We proberen hier enkele relevante bevindingen samen te vatten, naast de beschrijving van 
de competenties die leraren nodig hebben. Al het materiaal dat uit het onderzoek is 
verzameld, is op aanvraag verkrijgbaar bij de partners. 

● Er wordt veel gepraat over 4.0, niet altijd teruggebracht tot het niveau van specifieke 
competenties. Grote bedrijven bieden hun medewerkers rechtstreeks specifieke 
competenties aan via hun interne academies. Middelgrote / grote bedrijven zijn zich 
terdege bewust van 4.0 en tonen een redelijk begrip van de betekenis en implicaties 
ervan. Ze zoeken in wezen naar mensen die zijn opgeleid in 4.0 KET en “slim” zijn in 
sleutelcompetenties. Het MKB probeert nog steeds te begrijpen wat 4.0 is en wat het 
inhoudt. Kmo's (plus veel overheidsinstanties, die ook betrokken zijn bij de digitale 



 

 

transformatie) tonen vaak nog geen goed besef van het fenomeen en begrijpen de 
komende veranderingen niet en begrijpen niet hoe ze ermee om moeten gaan. 

● Leerdoelen met betrekking tot nieuwe technologieën zijn vaak ook gerelateerd aan soft 
skills; lokale curricula hebben een grotere focus op soft skills dan de nationale curricula, 
die worden geschreven door de NA of Education in samenwerking met 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.  

● Er is een sterke behoefte aan experimenteel leren om een naadloze integratie van 
theorie en werk in het leerproces te garanderen.  

● Een echte trainingsomgeving, dus in bedrijven, staat daarbij centraal. Een goede 
uitdaging voor leerkrachten is dus het vinden van een bedrijf met het "juiste" profiel en 
de mogelijkheid om te trainen voor de gedefinieerde leerresultaten. 

● Toegang tot voorbeelden van de technologieën, kosten en korte houdbaarheid van 
technische artikelen is echter een potentieel probleem. 

● EQF niveau 5 is waarschijnlijk de beste performer in het 4.0-scenario: het behandelt 
geavanceerde, up-to-date onderwerpen, cursussen worden vaak mede ontworpen door 
opleidingscentra, scholen en bedrijven, werkplekleren wordt toegepast, enzovoort. Dit 
maakt het verschil ten opzichte van EQF 4 en EQF 6.  

● Het risico bestaat dat u in één (grote) bedrijfsspecifieke technologie terechtkomt en 
alleen de vaardigheden / kennis met betrekking tot hun technologieën levert, waardoor 
de voortgang wordt beperkt. routes / omvang van de kennis die de studenten hebben 
opgedaan. 

● De grootste uitdaging voor leerlingen is niet alleen passief luisteren en leren door 
inhoud van docenten en boeken op te nemen, maar actief leren door kritisch te denken 
om hun studie te verdiepen. Ze zullen de verandering (inhoud, leerprocessen en IT-
systemen) moeten accepteren als ze erover nadenken als een kans voor hun toekomst 
en hun actieve rol in het leren begrijpen.       

●  Het bewustzijn van docenten is tamelijk willekeurig, in die zin dat ze weten wat ze 
hebben gelezen / gezien / gehoord, maar er is een gebrek aan leiding van de overheid en 
instanties die kwalificaties toekennen.         

●  Vanwege de snel veranderende systemen en benaderingen is het innoveren van hun 
onderwijsstrategieën en het up-to-date houden van een belangrijke uitdaging voor 
leraren. Ze moeten de impact van technologie op de werkorganisatie begrijpen, 
begrijpen wat bedrijven van studenten verwachten wanneer ze hen in dienst nemen, en 
in staat zijn studenten niet alleen voor te bereiden op technologie, maar ook op een 
andere werkomgeving.       

●  Lesgeven op basis van onafhankelijk en holistisch projectwerk, probleemgestuurd leren 
en casestudy's, in plaats van lezingen, zal de manier blijven domineren waarop we 
trainen voor Industrie 4.0. Met andere woorden, docenten moeten leren leerprocessen 
te ontwerpen die plaatsvinden in authentieke leeromgevingen. Dit houdt in dat men 
beschikt over conceptuele en praktische tools die het proces kunnen ondersteunen.       

●  Studenten centraal stellen in het leerproces en IT-systemen integreren in dit scenario is 
cruciaal om te slagen. Dat omvat het personaliseren / aanpassen van de training aan de 
individuele behoeften van leerlingen.       

  
  

  



 

 

4.               Intellectuele output 1 - deel 2: de 
competenties 

4.1.         Methodologie voor output 

Ondanks de praktische benadering van onderop die door partners wordt gevolgd, is enige 
basis nodig om deze output robuust te maken en deze correct te kaderen binnen de 
bestaande EU-normen en -instrumenten, om bruikbaarheid en overdraagbaarheid te 
waarborgen. In deze paragraaf worden de keuzes beschreven die partners voor dat doel 
hebben gemaakt. 

Referentiemodellen 

Er zijn talloze raamwerken beschikbaar in Europa die wereldwijd competenties beschrijven, 
elk gecreëerd en aangestuurd door verschillende redenen en ontworpen om verschillende 
specifieke problemen aan te pakken. Voor het doel van ons project hebben we vijf systemen 
overwogen, die elk op de een of andere manier verband houden met onze doelen: 

Het e-Competence Framework (e-CF) 

Het e-CF biedt een referentie van 41 competenties zoals vereist en toegepast in de 
professionele werkomgeving van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT), waarbij 
een gemeenschappelijke taal wordt gebruikt voor competenties, vaardigheden en 
vaardigheidsniveaus die in heel Europa kunnen worden begrepen. Het is nu een Europese 
norm (EN 16234-1: 2019), opgesteld als een hulpmiddel om wederzijds begrip te 
ondersteunen en transparantie van taal te bieden.[19] 

Het Europees kwalificatiekader (EQF) 

Het EQF is een gemeenschappelijk Europees referentiekader voor kwalificaties. Het doel is 
om kwalificaties en leerresultaten te vergelijken, afkomstig uit verschillende landen en 
nationale onderwijssystemen. Het EQF bestaat uit 8 niveaus, gaande van het einde van de 
leerplicht (niveau 1 t / m 3) tot de hoogste kwalificaties zoals een doctoraat (niveau 8). Het 
omvat alle niveaus en alle subsystemen van onderwijs en opleiding, met de nadruk op 
leerresultaten en de kennis, vaardigheden en competenties van de persoon. Kwalificaties in 
het EQF zijn meer op resultaten dan op input gebaseerd. Het is gebaseerd op de aanbeveling 
die op 23 april 2008 door het Europees Parlement en de Raad is aangenomen.[20] 

Het Europese systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -
opleiding (ECVET) 
Dit is het technische kader voor de overdracht, validering en, waar van toepassing, 
accumulatie van leerresultaten door individuen om een kwalificatie te behalen. De ECVET-
instrumenten en -methodologie omvatten een beschrijving van kwalificaties in eenheden 
van leerresultaten met bijbehorende punten, een overdrachts- en accumulatieproces en 
aanvullende documenten zoals leerovereenkomsten, transcripties van records en ECVET-
gebruikershandleidingen. 
ECVET is gebaseerd op de beschrijving van kwalificaties in termen van leerresultaten 
(kennis, vaardigheden en / of competenties), georganiseerd in overdraagbare en 
accumuleerbare leereenheden waaraan studiepunten zijn gekoppeld en geregistreerd in 
een persoonlijk transcript van leerresultaten.[21] 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn19
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn20
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De Europese meertalige classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en 
beroepen (ESCO) 
De ESCO-classificatie identificeert en categoriseert vaardigheden, competenties, 
kwalificaties en beroepen die relevant zijn voor de EU-arbeidsmarkt en onderwijs en 
opleiding. Het toont systematisch de relaties tussen de verschillende concepten. ESCO is 
ontworpen om de communicatie tussen de onderwijs- en opleidingssector en de Europese 
arbeidsmarkt te verbeteren. Het omvat (in de huidige versie v1.0.7, vanaf 03/07/2020) 
2942 beroepen en 13485 vaardigheden op alle gebieden. ESCO is gestructureerd rond drie 
pijlers (beroepen, vaardigheden / competenties en kennis en kwalificaties) die een 
doorzoekbare database vertegenwoordigen. Het directoraat-generaal Werkgelegenheid, 
sociale zaken en inclusie (DG EMPL) beheert de ontwikkeling en voortdurende 
actualisering ervan.[22] 

Het digitaal competentiekader voor burgers (DigComp) 
DigComp is het belangrijkste Europese kader voor de digitale competentie van 
burgers. Hoewel het kennelijk dicht bij de e-CF lijkt, spreekt DigComp de Europese burgers 
als geheel aan als gebruikers van digitale / ICT-diensten, terwijl e-CF zich richt tot de zeer 
specifieke groep ICT-professionals. DigComp is ontwikkeld door het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek, aanvankelijk namens het directoraat-generaal Onderwijs, 
audiovisuele middelen en cultuur (DG EAC) en, meer recentelijk, namens het directoraat-
generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (DG EMPL). De huidige versie heet 
DigComp 2.1.[23] 

Het competentiekader voor ondernemerschap (EntreComp) 

EntreComp biedt een tool om het ondernemerschap van Europese burgers en organisaties 
te verbeteren. Het raamwerk heeft tot doel consensus te bereiken rond een 
gemeenschappelijk begrip van ondernemerschapscompetentie door 3 
competentiegebieden te definiëren, een lijst van 15 competenties, leerresultaten en 
vaardigheidsniveaus, waarnaar huidige en toekomstige initiatieven kunnen 
verwijzen. EntreComp is ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie namens het directoraat-generaal 
Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (DG EMPL).[24] 

Uit deze bronnen haalden de partners inspiratie bij het ontwerpen van de competenties 
beschreven in hoofdstuk 4, om de samenhang met de belangrijkste bestaande EU-
instrumenten te waarborgen. 

 

Over competenties 

Het woord "competentie" heeft verschillende betekenissen en blijft een van de meest 
diffuse termen in de sector van managementontwikkeling en in de educatieve, 
organisatorische en beroepsliteratuur. Net als "kwaliteit" is "competentie" een woord dat 
algemeen wordt begrepen en waarvan de effecten door iedereen worden waargenomen, 
maar moeilijk op een unieke manier te definiëren. Zelfs de bovengenoemde 
brondocumenten voorzien in kleine verschillen in de definitie van competentie. We 
herinneren hier enkele van de meest voorkomende bewoordingen, die onze keuze maakten 
voor Fit for 4.0-doelen. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn22
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Het Cedefop[25] omschrijft competentie als de “ mogelijkheid om gebruik te maken van 

kennis, vaardigheden en persoonlijke, sociale en / of methodologische capaciteiten, in werk- 
of studiesituaties en in professionele en persoonlijke ontwikkeling ”. Competentie “ is niet 
beperkt tot cognitieve elementen (waarbij gebruik wordt gemaakt van theorie, concepten 
of stilzwijgende kennis); het omvat ook functionele aspecten (inclusief technische 
vaardigheden), evenals interpersoonlijke kenmerken (bv. sociale of organisatorische 
vaardigheden) en ethische waarden ”. 

De bijlage bij de aanbeveling van de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang 
leren (2018 / C 189/01) [26] definieert competenties als " een combinatie van kennis, 

vaardigheden en attitudes [KSA, red.], Waarbij: 
- kennis is samengesteld uit de feiten en cijfers, concepten, ideeën en theorieën die al 

zijn vastgesteld en die het begrip van een bepaald gebied of onderwerp 
ondersteunen;          

- vaardigheden worden gedefinieerd als het vermogen en de capaciteit om processen uit 

te voeren en de bestaande kennis te gebruiken om resultaten te behalen;          
- attitudes beschrijven de instelling en mentaliteit om te handelen of te reageren op 

ideeën, personen of situaties . "          
 
DigComp en EntreComp volgen dezelfde definitie, beide gericht op het uitwerken van een 
van de acht sleutelcompetenties die onder deze aanbeveling vallen. 

Bijlage 1 bij de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot 
oprichting van het EQF voor levenslang leren (2008 / C 111/01)[27] stelt dat ‘competentie’ 

het bewezen vermogen betekent om kennis, vaardigheden en persoonlijke, sociale en / of 
methodologische vaardigheden te gebruiken in werk- of studiesituaties en bij professionele 
en persoonlijke ontwikkeling. ”Elk niveau in het EQF wordt gedefinieerd door een reeks 
descriptoren die de relevante leerresultaten aangeven in termen van kennis, vaardigheden, 
verantwoordelijkheid en autonomie. De ESCO volgt dezelfde definitie. 

Het e-CF definieert competentie als het " aangetoonde vermogen om kennis, vaardigheden 
en attitudes toe te passen om waarneembare resultaten te bereiken ". 
 

 

Competenties en vaardigheden 

De definitie van vaardigheden en competenties is kennelijk vergelijkbaar. Ze hebben allebei 
betrekking op het vermogen om iets goed te doen. Er zijn echter inherente verschillen 
tussen deze twee termen. Vaardigheden zijn ongetwijfeld belangrijk bij het werven voor 
een nieuwe functie of het beoordelen van de capaciteiten van bestaande medewerkers. Op 
zichzelf zijn ze echter niet voldoende om adequaat te beoordelen of een persoon succesvol 
zal zijn in een functie, of dat ze een gezonde levenscyclus van talent zullen hebben (hoe 
werknemers zich door een bedrijf bewegen nadat ze zijn aangenomen). Dat is waar 
competenties om de hoek komen kijken. Bijvoorbeeld: 

● Een vaardigheid is het vermogen om iets te doen, terwijl competenties gedrag omvatten . Men 
kan computerprogrammering leren, net zoals het uitvoeren van openhartoperaties. Dit 
zijn vaardigheden. Competenties specificeren hoe het individu de vaardigheden die hij 
heeft, uitvoert. 10 mensen kunnen bijvoorbeeld bekwaam zijn in 
computerprogrammering, maar misschien zullen slechts enkele van hen werken op een 
manier die in overeenstemming is met de bedrijfscultuur (bijv. Respectvol zijn voor het 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn25
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management, efficiënt werken, goed tijdmanagement hebben, een effectief teamlid zijn , 
enzovoort.).     

● Vaardigheden zijn specifiek, terwijl competenties breed zijn. Een persoon kan een 
openhartoperatie uitvoeren en iemands leven redden, of ze kunnen het niet. Maar 
competenties vertellen ons hoe succes eruitziet; ze combineren gedrag en kennis met de 
benodigde vaardigheden. Een getalenteerde openhartchirurg die bijvoorbeeld 
onbeleefd is tegen zijn team of familieleden op een nonchalante manier slecht nieuws 
geeft, wordt niet geacht te slagen in de rol.     

Een competentie is dus geen vaardigheid, integendeel, een 
competentie verankert vaardigheden. Hoewel competenties holistische concepten zijn, 
zijn vaardigheden precieze en welomlijnde capaciteiten, ofwel moeilijk technisch, bijv. 
Kosten / batenanalyses maken, gebruikersinterfaces ontwikkelen; of zacht, bv empathie 
inzetten voor de behoeften van de leerling, onderhandelen over contractvoorwaarden en -
voorwaarden. 

Competenties beschrijven 

Voor Fit for 4.0 zijn we meer geïnteresseerd in de pragmatische benadering dan in de 
theoretische. We zijn ons terdege bewust van de gelijkenis en verschillen tussen de 
bovengenoemde definities en gaan uit van de e-CF-definitie, de descriptoren die worden 
aangegeven door de Aanbeveling over sleutelcompetenties en een structuur en mogelijke 
niveaus, gekoppeld aan de twee. 

In deze regel beschrijft ons 'model' competenties door middel van: 

● een domein : docenten en opleiders werken samen en werken in een ondersteunende 
technologische / digitale context, met een didactisch doel, levenslang leren en 
eigen persoonlijke ontwikkeling ervaren , met het oog op strategische continue 
verbetering: we zullen daarom hun competenties toewijzen aan een van deze drie 
domeinen. Domeinen zijn niveau-onafhankelijk (of niveau overschrijdend), aangezien ze 
expertisegebieden definiëren, in plaats van te meten in hoeverre een competentie 
beheerst wordt. De grenzen van domeinen overlappen elkaar en vereisen aanpassing in 
verschillende contexten: in het geval een competentie naar meer van hen kan 
verwijzen, zullen we deze toewijzen aan de best passende;    [28] 

● een titel die de competentie op unieke wijze identificeert;    
● een beknopte beschrijving , die voorziet in een algemeen begrip van de onderwerpen die 

onder de competentie vallen en de taken die een leraar / trainer met die competentie 
geacht wordt uit te voeren;    

● leveringsniveaus , dat wil zeggen, een nauwkeuriger definitie van hoe de competentie van 
toepassing is op, of van de mate waarin de competentie beheerst moet worden door 
docenten en trainers die respectievelijk werken op EQF-niveau 4, 5 of 6; deze definitie is 
gebaseerd op het EQF en is hetzelfde voor alle domeinen en competenties;    

● een (niet-uitputtende) lijst van (voorgestelde) componenten met betrekking tot kennis, 
vaardigheden en attitudes . Het feit dat competenties zelf niet uitputtend zijn, zijn 
dynamisch, groeien, veranderen, passen zich aan, nieuwe worden verworven of 
gebouwd, nutteloze worden opgeslagen en bewaard, of worden achtergelaten. Meer, 
onderwerpen die door hen worden behandeld, hebben veel te maken met de digitale 
transformatie, en door hun aard evolueren ze voortdurend.    [29] Componenten kunnen 
betrekking hebben op meer dan één competentie en kunnen op verschillende domeinen 
voorkomen. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn28
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn29


 

 

  

4.2.         De competenties 

Overzichtelijke weergave 

De volgende tabel geeft een overzicht van de competenties die we hebben geïdentificeerd. 
  

Technologische / digitale onderliggende context 

  

      titel   

  domein 

Didactisch 

D.1. - Ontwerp leerervaringen vanuit een 4.0-perspectief   

D.2. - Implementeer leerervaringen vanuit een 4.0-
perspectief 

  

D.3. - Beoordeel leerervaringen vanuit een 4.0-perspectief   

D.4. - Interactie in leeromgevingen 4.0-georiënteerd   

Persoonlijk 
P.1. - Blijf up-to-date   

P.2. - Informatie- en kennismanagement   

Strategisch 
S.1. - Procesverbetering   

S.2. - Innoveren   

          

  

  

 

 

Didactisch 

Domein Didactisch 

Titel D.1. – Ontwerpen van leerervaringen vanuit een 4.0-perspectief 

Beknopte 
beschrijving 

De leraar / trainer: 

 begrijpt de behoeften en hiaten van de doelgroep;     
 integreert deze in leerplannen als een instrument om de 

persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van leerlingen mogelijk 
te maken;     

 houdt rekening met de input die eerder is ontvangen door alle 
actoren die bij het leerproces betrokken zijn (bijv. Gezinnen, andere 
studenten, andere docenten of personen waarmee studenten 
omgaan);     

 ontwerpt leren voortbouwend op eerdere ervaringen;     
 betrekt vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt bij het ontwerp 

van leermodules, met bijzondere aandacht voor de keuze van 
leerresultaten;     

 communiceert met collega's en zorgt voor samenhang tussen zijn / 
haar opleidingsmodule / onderwerp en het algemene programma / 
schema;     



 

 

 ontwerpt leerresultaten die ook gericht zijn op zachte / cross-
vaardigheden die vereist zijn in een 4.0-omgeving;     

 kiest bij voorkeur trainingsmethoden en activiteiten die de echte 
werkomgeving simuleren;     

 omvat een zorgvuldige planning van leerevaluatie in het ontwerp;     

 plant de uitvoering met het oog op leren overal en altijd, en voorziet 
dus in de integratie van digitale hulpmiddelen in de onderwijs- en 
leerervaring, ook in leerevaluatie;     

 koppelt waar mogelijk inhoud aan de 4.0-omgeving.     

Leveringsniveaus De docent / trainer moet deze competentie zodanig beheersen dat hij de leerlingen 
het volgende biedt: 

EQF 4 - feitelijke en theoretische kennis van een onderwerp in brede 

contexten;   
- een reeks cognitieve en praktische vaardigheden die nodig zijn om 

oplossingen voor specifieke problemen te bedenken;   
- het vermogen om zelfmanagement uit te oefenen binnen de 

richtlijnen van contexten die doorgaans voorspelbaar zijn, maar aan 
verandering onderhevig zijn;   

- het vermogen om toezicht te houden op het routinewerk van 

anderen en enige verantwoordelijkheid te nemen voor de evaluatie 
en verbetering van werk- of studieactiviteiten.   

EQF 5 - uitgebreide, gespecialiseerde, feitelijke en theoretische kennis van 

het onderwerp, plus besef van de grenzen van die kennis;   

- een uitgebreide reeks cognitieve en praktische vaardigheden die 

nodig zijn om creatieve oplossingen voor abstracte problemen te 
ontwikkelen;   

- het vermogen om management en supervisie uit te oefenen in 

contexten van werk- of studieactiviteiten waar sprake is van 
onvoorspelbare evaluatie van veranderingen en het ontwikkelen van 
prestaties van zichzelf en anderen.   

EQF 6 - gevorderde kennis van een onderwerp, met een kritisch begrip van 

theorieën en principes;   
- gevorderde vaardigheden, die beheersing en innovatie aantonen, 

vereist om complexe en onvoorspelbare problemen op het relevante 
gespecialiseerde gebied op te lossen;   

- het vermogen om complexe technische of professionele activiteiten 

of projecten te beheren, verantwoordelijkheid nemen voor 
besluitvorming in onvoorspelbare contexten;   

- het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor het managen 

van de professionele ontwikkeling van individuen en groepen.   

Kennis 
voorbeelden 

K1. Wat is Industrie 4.0 en de bijbehorende technologieën?          

K2. Projectmanagementprincipes en meest voorkomende methoden          

K3. Kwaliteitsmanagementprincipes en meest voorkomende 
benaderingen, inclusief PDCA          

K4.   en van de arbeidsmarkt in gebieden waar lerenden waarschijnlijk 
zullen werken na het voltooien van hun studie.          

K5. Belangrijkste EU-kader en instrumenten (bijv. EQF, ECVET, EQAVET, 
enz.)          

K6. Recente benaderingen van leren in het kader van de digitale 
transformatie          

K7. Inzicht in hun respectievelijke sterke en zwakke punten          

K8. Een verscheidenheid aan leermethoden en hulpmiddelen, zowel face-
to-face als op afstand, inclusief die voor beoordeling          



 

 

K9. Begrijpen dat leren grenzeloos is: studenten kunnen overal en altijd 
leren en hebben onbeperkte toegang tot nieuwe informatie          

K10. Algemene kennis van leerresultaten en inhoud van andere 
leermodules / eenheden (indien aanwezig) die het traject van de 
leerling samenstellen      

K11. Inzicht in de technische en financiële vereisten van een 
uitgebalanceerd leerprogramma      

Voorbeelden van 
vaardigheden 

S1. Strategisch denken           

S2. Planningsvaardigheden           

S3. Mogelijkheid om te ontwerpen op basis van doelstellingen           

S4. Het volledige ontwerpproces kunnen beschrijven en rapporteren 
(analyse van de behoeften, keuze van doelstellingen en indicatoren, 
methoden, activiteiten, inhoud, middelen, timing, beoordeling)           

S5. Mogelijkheid om nieuw leermateriaal te ontwerpen, zowel vanaf nul 
beginnen als het verzamelen en verbeteren van bestaande 
bronnen           

S6. Mogelijkheid om geschikte praktijkcases te vinden en deze om te zetten 
in leerervaringen           

S7. Mogelijkheid om een reeks strategieën te ontwikkelen om verschillen te 
delen, overeenkomsten te identificeren en diversiteit binnen de 
leeromgeving te omarmen           

S8. Mogelijkheid om te plannen met actieve benaderingen (bijv.PGO, 
projectwerk, PoC, werkplekleren, ervaringen uit de echte wereld, 
enz.)           

S9. De mogelijkheid om leerprocessen waarbij de student centraal staat te 
creëren           

S10. Samenwerken       

S11. Creativiteit       

S12. Flexibiliteit       

Attitudes 
voorbeelden 

A1. Toon begrip en waardering voor verschillen tussen waardensystemen 
van verschillende religieuze of etnische groepen.          

A2. Zich duurzaam gedragen, aandacht en zorg tonen voor het milieu en het 
verbruik van hulpbronnen vermijden (het gebruik van energie, water, 
papier en andere materialen verminderen)          

  

 

 

Domein Didactisch 

Titel D.2. – Implementeren van leerervaringen met een 4.0-aanpak 

Beknopte 
beschrijving 

De leraar / trainer: 

● interpreteert zijn / haar onderwijs als het creëren van leerprocessen 
waarbij de student centraal staat;     

● betrekt belanghebbenden bij de levering van leren;     

● communiceert met collega's en biedt interdisciplinaire 
leermogelijkheden;     

● verzamelt input van alle actoren die bij het leerproces betrokken zijn (bijv. 
Gezinnen, andere studenten, andere docenten of personen waarmee 
studenten omgaan);     



 

 

● past trainingsmethoden en activiteiten toe die de ontwikkeling van 
zachte / kruisvaardigheden bevorderen die vereist zijn in een 4.0-
omgeving;     

● past trainingsmethoden en activiteiten toe die de echte werkomgeving 
simuleren;     

● maakt gebruik van digitale onderwijs- en leermiddelen;     

● combineert face-to-face- en afstandsonderwijsactiviteiten;     
● geeft waar mogelijk feedback, voorbeelden, oefeningen en opdrachten 

met verwijzing naar de 4.0-omgeving;     

● verbetert de 4.0-benadering en benadrukt de voordelen ervan door 
middel van woorden en daden;     

● past trainingsplannen aan om in te spelen op veranderende vraag.     

Leveringsniveaus De docent / trainer moet deze competentie zodanig beheersen dat hij de leerlingen 
het volgende biedt: 

EQF 4 - feitelijke en theoretische kennis van een onderwerp in brede 

contexten;   
- een reeks cognitieve en praktische vaardigheden die nodig zijn om 

oplossingen voor specifieke problemen te bedenken;   

- het vermogen om zelfmanagement uit te oefenen binnen de 

richtlijnen van contexten die doorgaans voorspelbaar zijn, maar aan 
verandering onderhevig zijn;   

- het vermogen om toezicht te houden op het routinewerk van 

anderen en enige verantwoordelijkheid te nemen voor de evaluatie 
en verbetering van werk- of studieactiviteiten.   

EQF 5 - uitgebreide, gespecialiseerde, feitelijke en theoretische kennis van 

het onderwerp, plus besef van de grenzen van die kennis;   

- een uitgebreide reeks cognitieve en praktische vaardigheden die 

nodig zijn om creatieve oplossingen voor abstracte problemen te 
ontwikkelen;   

- het vermogen om management en supervisie uit te oefenen in 

contexten van werk- of studieactiviteiten waar sprake is van 
onvoorspelbare evaluatie van veranderingen en het ontwikkelen van 
prestaties van zichzelf en anderen.   

EQF 6 - gevorderde kennis van een onderwerp, met een kritisch begrip van 

theorieën en principes;   
- gevorderde vaardigheden, die beheersing en innovatie aantonen, 

vereist om complexe en onvoorspelbare problemen op het relevante 
gespecialiseerde gebied op te lossen;   

- het vermogen om complexe technische of professionele activiteiten 

of projecten te beheren, verantwoordelijkheid nemen voor 
besluitvorming in onvoorspelbare contexten;   

- het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor het managen 
van de professionele ontwikkeling van individuen en groepen.   

Kennis voorbeelden K1. Wat is Industrie 4.0 en de bijbehorende technologieën?          

K2. Recente benaderingen van leren in het kader van de digitale 
transformatie          

K3. Inzicht in hun respectievelijke sterke en zwakke punten          

K4. Beschikbare tools - digitaal en technologisch - die de onderwijs- en 
leerervaring ondersteunen en verbeteren (bijv. Videoconferenties, 
leeromgevingen, tools voor samenwerking, tools voor interactie op 
afstand, feedbackverzameling, beoordelingsinstrumenten en 
educatieve apparatuur, enz.)          

K5. Technieken voor spreken in het openbaar          



 

 

K6. Werkorganisatie en werkomgeving in bedrijven of instanties die het 
4.0-paradigma toepassen          

K7. Inzicht in real-life cases van 4.0-applicaties, afkomstig uit de 
arbeidsmarkt          

K8. Veiligheidsconcepten en voorschriften op de werkplek in eigen land, 
met bijzondere aandacht voor COVID-19 veiligheidsregels          

K9. Algemene kennis van leerresultaten en inhoud van andere leermodules 
/ eenheden (indien aanwezig) die het traject van de leerling 
samenstellen          

K10. Kennis van een anderstalige taal (bij voorkeur Engels) op minimaal 
niveau B2 van het ERK.      

Voorbeelden van 
vaardigheden 

S1. Mogelijkheid om activiteiten te identificeren die het beste passen bij de 
verwachte leerresultaten           

S2. Vermogen om activiteiten te leveren / coördineren (persoonlijk en met 
externe ondersteuning / co-teaching) die het beste passen bij de 
verwachte leerresultaten           

S3. Mogelijkheid om actieve benaderingen (methoden en activiteiten) te 
implementeren ter voorbereiding op de echte werkomgeving 
(bijv.PGO, projectwerk, PoC, werkplekleren, ervaringen uit de echte 
wereld, enz.)           

S4. Vermogen om een holistische benadering te implementeren, rekening 
houdend met en verbetering van en expliciete verbanden te leggen 
tussen de eigen discipline / onderwerp en het algemene leerbeeld 
van de cursus / het programma           

S5. Mogelijkheid om de voortgang van individuele leerlingen te 
richten           

S6. Mogelijkheid om gebruik te maken van digitale leermiddelen (bijv. 
Videoconferenties, leeromgevingen, samenwerkingshulpmiddelen, 
hulpmiddelen voor interactie op afstand, feedbackverzameling, 
beoordelingshulpmiddelen, enz.)           

S7. Mogelijkheid om leermogelijkheden te bieden, zowel face-to-face als op 
afstand           

S8. Mogelijkheid om face-to-face en afstandsactiviteiten te combineren en 
in evenwicht te brengen           

S9. Mogelijkheid om leerkansen te bieden in een niet-moedertaal (bij 
voorkeur Engels) op ten minste niveau B2 van het ERK           

S10. Mogelijkheid om feedback, voorbeelden, oefeningen en opdrachten te 
geven met verwijzing naar de 4.0-omgeving       

S11. Mogelijkheid om voordelen van de 4.0-benadering te benadrukken       

Attitudes 
voorbeelden 

A1. Doel oriëntatie          

A2. Demonstreer het vermogen om ieders bijdrage aan de leerdoelen te 
waarderen          

A3. Onthoud uw oordeel en moedig tolerantie aan onder leerlingen          

A4. Aantonen dat u in staat bent om te voldoen aan 
veiligheidsvoorschriften (in de leeromgeving en op de werkplek)          

A5. Zich duurzaam gedragen, aandacht en zorg tonen voor het milieu en het 
verbruik van hulpbronnen vermijden (het gebruik van energie, water, 
papier en andere materialen verminderen)          

A6. Empathie          

A7. Flexibiliteit          

A8. Vermogen om anderen te motiveren          

 



 

 

Domein Didactisch 

Titel D.3. – Beoordelen van leerervaringen met een 4.0-benadering 

Beknopte 
beschrijving 

De leraar / trainer: 

● observeert leerlingen door te luisteren en te kijken hoe ze werken, 
omgaan en zich gedragen;     

● bewaakt het leren van studenten;     

● verzamelt en beschouwt input van alle actoren die bij het leerproces 
betrokken zijn (bijv. Gezinnen, andere studenten, andere docenten of 
personen waarmee studenten omgaan);     

● beoordeelt het leren regelmatig en vaak;     

● selecteert beoordelingsmethoden en -hulpmiddelen die het best passen 
bij leerlingen en contexten;     

● maakt gebruik van digitale beoordelingsinstrumenten;     

● past beoordelingsmethoden en -instrumenten toe die het best passen bij 
leerlingen en contexten, inclusief zelfbeoordeling en beoordeling door 
collega's;     

● controleert of de gekozen beoordelingsmethoden geschikt zijn om 
rekening te houden met feitelijk leren;     

● deelt en bespreekt de resultaten van assessments adequaat.     

Leveringsniveaus De docent / trainer moet deze competentie zodanig beheersen dat hij de leerlingen 
het volgende biedt: 

EQF 4 - feitelijke en theoretische kennis van een onderwerp in brede 

contexten;   
- een reeks cognitieve en praktische vaardigheden die nodig zijn om 

oplossingen voor specifieke problemen te bedenken;   

- het vermogen om zelfmanagement uit te oefenen binnen de 

richtlijnen van contexten die doorgaans voorspelbaar zijn, maar aan 
verandering onderhevig zijn;   

- het vermogen om toezicht te houden op het routinewerk van 

anderen en enige verantwoordelijkheid te nemen voor de evaluatie 
en verbetering van werk- of studieactiviteiten.   

EQF 5 - uitgebreide, gespecialiseerde, feitelijke en theoretische kennis van 

het onderwerp, plus besef van de grenzen van die kennis;   

- een uitgebreide reeks cognitieve en praktische vaardigheden die 

nodig zijn om creatieve oplossingen voor abstracte problemen te 
ontwikkelen;   

- het vermogen om management en supervisie uit te oefenen in 

contexten van werk- of studieactiviteiten waar sprake is van 
onvoorspelbare evaluatie van veranderingen en het ontwikkelen van 
prestaties van zichzelf en anderen.   

EQF 6 - gevorderde kennis van een onderwerp, met een kritisch begrip van 

theorieën en principes;   
- gevorderde vaardigheden, die beheersing en innovatie aantonen, 

vereist om complexe en onvoorspelbare problemen op het relevante 
gespecialiseerde gebied op te lossen;   

- het vermogen om complexe technische of professionele activiteiten 

of projecten te beheren, verantwoordelijkheid nemen voor 
besluitvorming in onvoorspelbare contexten;   

- het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor het managen 

van de professionele ontwikkeling van individuen en groepen.   

Kennis voorbeelden K1. Wat is Industrie 4.0 en de bijbehorende technologieën?           

K2. Kennis van individuele en collectieve verwachte leerresultaten           



 

 

K3. Kwaliteitsmanagementprincipes en meest voorkomende benaderingen, 
waaronder PDCA en EQAVET           

K4. Inzicht in verschillende beoordelingstechnieken en hun reikwijdte           

K5. Tools voor digitale beoordeling en afstandsbeoordeling en hun 
reikwijdte (toepassingsgebied, voor- en nadelen)           

K6. Algemene kennis van leerresultaten en inhoud van andere leermodules 
/ eenheden (indien aanwezig) die het traject van de leerling 
samenstellen           

Voorbeelden van 
vaardigheden 

S1. Het vermogen om het leerproces te volgen door te luisteren en te 
kijken hoe leerlingen werken, omgaan en zich gedragen            

S2. De mogelijkheid om studenten assessment te laten zien als een 
hulpmiddel voor verbetering en als onderdeel van het leerproces, in 
plaats van als een oordeel of een zin (de beoordeling bagatelliseren, 
in het juiste perspectief plaatsen, als een normale oefening op de 
werkplek)            

S3. De mogelijkheid om studenten het verschil te laten zien tussen het 
beoordelen van hun werk en hen als individuen            

S4. Mogelijkheid om zelfbeoordeling en collegiale toetsing te 
vergemakkelijken            

S5. Vermogen om beoordelingen te ontwerpen en af te leveren in 
samenhang met leerresultaten            

S6. Mogelijkheid om digitale hulpmiddelen te gebruiken voor 
beoordeling            

S7. Mogelijkheid om de geschiktheid van de gekozen 
beoordelingsmethoden te controleren om rekening te houden met 
feitelijk leren            

S8. In staat zijn om beoordelingsresultaten te analyseren vanuit 
pedagogisch oogpunt            

S9. Mogelijkheid om beoordelingsresultaten te delen en te bespreken met 
relevante ontvangers (individuele leerlingen, klaslokaal, collega's, 
enz.).            

Attitudes 
voorbeelden 

A1. Maak beoordelingsdoelen, -processen en -methoden expliciet en 
gedeeld vanaf het begin ('de spelregels bepalen')           

A2. Laat zien dat assessment 'geleefd' wordt als een continu proces 
(constant luisteren en kijken)           

A3. Bied regelmatig en regelmatig beoordelingsmogelijkheden aan 
(beoordeling als een vast onderdeel van het spel)           

A4. Zoek naar feedback en beoordeling van leerlingen en belanghebbenden 
over eigen werk           

A5. Betrek indien mogelijk belanghebbenden uit de arbeidsmarkt bij het 
beoordelingsproces           

A6. Bespreek evaluatieresultaten altijd met leerlingen           

A7. Zorg voor feedback en feedforward wanneer u de resultaten van de 
beoordeling met leerlingen bespreekt           

  

 

 

  



 

 

Domein Didactisch 

Titel D.4. - Interactie in leeromgevingen 4.0-georiënteerd 

Beknopte 
beschrijving 

De leraar / trainer: 

● ontwikkelt, onderhoudt en koestert positieve relaties met studenten;     

● ontwikkelt, onderhoudt en koestert positieve relaties met collega's;     

● ontwikkelt, onderhoudt en koestert positieve relaties met verschillende 
belanghebbenden buiten de eigen organisatie;     

● faciliteert de samenwerking van multidisciplinaire teams;     

● neemt deel aan / begeleidt leeractiviteiten waarbij studenten en 
bedrijven betrokken zijn;     

● toont empathie met de verschillende contexten en standpunten van de 
verschillende stakeholders;     

● kiest de communicatiemethoden en -instrumenten (met bijzondere 
aandacht voor digitale) die het meest geschikt zijn voor de 
gesprekspartner en de context;     

● past de communicatiemethoden en -instrumenten toe (met bijzondere 
aandacht voor digitale) die het meest geschikt zijn voor de 
gesprekspartner en de context;     

● kan voldoende presteren (plannen, leveren, beoordelen, relateren, 
leermiddelen produceren) in ten minste een tweede taal (bij voorkeur 
Engels).     

Leveringsniveaus De docent / trainer moet deze competentie zodanig beheersen dat hij de leerlingen 
het volgende biedt: 

EQF 4 - feitelijke en theoretische kennis van een onderwerp in brede 

contexten;   
- een reeks cognitieve en praktische vaardigheden die nodig zijn om 

oplossingen voor specifieke problemen te bedenken;   

- het vermogen om zelfmanagement uit te oefenen binnen de 

richtlijnen van contexten die doorgaans voorspelbaar zijn, maar aan 
verandering onderhevig zijn;   

- het vermogen om toezicht te houden op het routinewerk van 

anderen en enige verantwoordelijkheid te nemen voor de evaluatie 
en verbetering van werk- of studieactiviteiten.   

EQF 5 - uitgebreide, gespecialiseerde, feitelijke en theoretische kennis van 

het onderwerp, plus besef van de grenzen van die kennis;   

- een uitgebreide reeks cognitieve en praktische vaardigheden die 

nodig zijn om creatieve oplossingen voor abstracte problemen te 
ontwikkelen;   

- het vermogen om management en supervisie uit te oefenen in 

contexten van werk- of studieactiviteiten waar sprake is van 
onvoorspelbare evaluatie van veranderingen en het ontwikkelen van 
prestaties van zichzelf en anderen.   

EQF 6 - gevorderde kennis van een onderwerp, met een kritisch begrip van 

theorieën en principes;   
- gevorderde vaardigheden, die beheersing en innovatie aantonen, 

vereist om complexe en onvoorspelbare problemen op het relevante 
gespecialiseerde gebied op te lossen;   

- het vermogen om complexe technische of professionele activiteiten 

of projecten te beheren, verantwoordelijkheid nemen voor 
besluitvorming in onvoorspelbare contexten;   

- het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor het managen 

van de professionele ontwikkeling van individuen en groepen.   

Kennis voorbeelden K1. Wat is Industrie 4.0 en de bijbehorende technologieën?           



 

 

K2. Organisatieprocessen, inclusief besluitvorming, budgetten en 
managementstructuur           

K3. Bedrijfsdoelstellingen / behoeften van verschillende 
belanghebbenden           

K4. Samenwerkende en flexibele methodologieën           

K5. Recente tools - vooral de digitale - die het geven en leren van trainingen 
ondersteunen (bijv. Videoconferenties, leeromgevingen, tools voor 
samenwerking, tools voor interactie op afstand, 
feedbackverzameling, beoordelingsinstrumenten, enz.)           

K6. Technieken voor spreken in het openbaar           

K7. Werkorganisatie en werkomgeving in bedrijven of instanties die het 
4.0-paradigma toepassen           

K8. Kennis van een anderstalige taal (bij voorkeur Engels) op minimaal 
niveau B2 van het ERK           

Voorbeelden van 
vaardigheden 

S1. Een actieve rol spelen op de werkplek           
S2. Beheer de communicatie in een multidisciplinair team           
S3. Gebruik empathie in een omgeving met meerdere 

belanghebbenden           
S4. Creëer realistische verwachtingen om de ontwikkeling van wederzijds 

vertrouwen te ondersteunen           
S5. Mogelijkheid om gemeenschappelijke doelen te stellen en te 

presenteren die voldoen aan de doelstellingen / behoeften van 
verschillende belanghebbenden           

S6. Cognitieve flexibiliteit: mogelijkheid om van referentieframe te 
wisselen           

S7. Communiceer goed en slecht nieuws om verrassingen te voorkomen           

S8. Pas technieken voor bemiddeling en conflictoplossing toe           

S9. Vermogen om leerlingen te faciliteren en te inspireren           

S10. Het vermogen om eigen vooroordelen te begrijpen en te 
onderscheiden, niet om hun relaties met leerlingen en 
belanghebbenden te verstoren       

S11. Creëer samen een overzicht van de voordelen van I4.0       

Attitudes 
voorbeelden 

A1. Toon betrokkenheid          

A2. Toon passie voor het opbouwen van zinvolle relaties          

A3. Zoek naar feedback en beoordeling van leerlingen en belanghebbenden 
over eigen werk          

  
 

 

  



 

 

Persoonlijk 

Domein Persoonlijk 

Titel P.1. - Blijf up-to-date 

Beknopte 
beschrijving 

De leraar / trainer: 

● zet zich in voor voortdurende professionele ontwikkeling;     

● organiseert en reguleert het eigen leren, zowel individueel als in groep;     

● zoekt actief naar leermogelijkheden, ook op informele en niet-formele 
wijze;     

● onderzoekt de nieuwste technologische, digitale, juridische / ethische en 
onderwijs- / leerontwikkelingen, om inzicht te krijgen in evolutie en om 
de eigen didactische 'toolkit' te verbreden;     

● beoordeelt regelmatig de eigen voorbereiding.     

Leveringsniveaus De docent / trainer moet deze competentie zodanig beheersen dat hij de leerlingen 
het volgende biedt: 

EQF 4 - feitelijke en theoretische kennis van een onderwerp in brede 

contexten;   
- een reeks cognitieve en praktische vaardigheden die nodig zijn om 

oplossingen voor specifieke problemen te bedenken;   

- het vermogen om zelfmanagement uit te oefenen binnen de 

richtlijnen van contexten die doorgaans voorspelbaar zijn, maar aan 
verandering onderhevig zijn;   

- het vermogen om toezicht te houden op het routinewerk van 

anderen en enige verantwoordelijkheid te nemen voor de evaluatie 
en verbetering van werk- of studieactiviteiten.   

EQF 5 - uitgebreide, gespecialiseerde, feitelijke en theoretische kennis van 

het onderwerp, plus besef van de grenzen van die kennis;   

- een uitgebreide reeks cognitieve en praktische vaardigheden die 

nodig zijn om creatieve oplossingen voor abstracte problemen te 
ontwikkelen;   

- het vermogen om management en supervisie uit te oefenen in 

contexten van werk- of studieactiviteiten waar sprake is van 
onvoorspelbare evaluatie van veranderingen en het ontwikkelen van 
prestaties van zichzelf en anderen.   

EQF 6 - gevorderde kennis van een onderwerp, met een kritisch begrip van 

theorieën en principes;   
- gevorderde vaardigheden, die beheersing en innovatie aantonen, 

vereist om complexe en onvoorspelbare problemen op het relevante 
gespecialiseerde gebied op te lossen;   

- het vermogen om complexe technische of professionele activiteiten 

of projecten te beheren, verantwoordelijkheid nemen voor 
besluitvorming in onvoorspelbare contexten;   

- het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor het managen 

van de professionele ontwikkeling van individuen en groepen.   

Kennis voorbeelden K1. Algemene stand van zaken van I4.0, de trends en ontwikkelingen, vooral 
met betrekking tot onderwijs en opleiding          

K2. Informatiebronnen en waar ze toegankelijk zijn          

K3. Kennis en begrip van de leermethoden die de voorkeur hebben, de 
sterke en zwakke punten van de vaardigheden en kwalificaties.          

K4. Kennis van beschikbare onderwijs- en trainingsmogelijkheden op 
lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau          

K5. Empowerment-technieken          

K6. Inzicht in de impact van digitalisering op eigen werk          



 

 

Voorbeelden van 
vaardigheden 

S1. Het vermogen om de sociaaleconomische en werkcontext waarin 
leerlingen leven te begrijpen (lokaal en Europees niveau)           

S2. Mogelijkheid om eigen competentie- en vaardigheidslacunes te 
identificeren           

S3. Vermogen om het eigen potentieel te analyseren (competenties, 
motivatie, verwachtingen en perspectieven)           

S4. Mogelijkheid om uitdagende persoonlijke doelen te stellen           
S5. Mogelijkheid om een plan te definiëren en uit te voeren om de gestelde 

doelen te bereiken           
S6. Mogelijkheid om in routinematige werkprocessen kansen voor 

ontwikkeling, validatie en vernieuwing van vaardigheden op te 
nemen           

S7. De mogelijkheid om ondersteuning van anderen te gebruiken om 
informatie te verzamelen en te helpen bij het behalen van 
persoonlijke leer- / ontwikkelingsdoelen           

S8. Mogelijkheid om te zoeken, te vinden en een overzicht te behouden van 
up-to-date standaarden, definities en technologieën binnen I4.0           

S9. Het vermogen om kritisch te begrijpen en te evalueren wat wordt 
bedoeld met doelen, actiepunten en deadlines, en het belang van het 
herzien van doelen en het uitproberen van verschillende manieren 
van leren.           

S10. Mogelijkheid om de eigen voorbereiding zelf te beoordelen       

S11. Mogelijkheid om ideeën, hulpmiddelen en suggesties van leerlingen op 
te pikken       

Attitudes 
voorbeelden 

A1. Toon eigenwaarde en ondersteun de bereidheid om competenties te 
veranderen en verder te ontwikkelen          

A2. Toon zelfmotivatie en vertrouwen in iemands vermogen om te 
slagen          

A3. Toon positieve waardering voor leren als een levensverrijkende 
activiteit en een gevoel van initiatief om te leren          

A4. Toon aanpassingsvermogen (aan veranderingen, nieuwe situaties en 
contexten, enz.) En flexibiliteit (om ermee om te gaan)          

A5. Toon nieuwsgierigheid          

A6. Wees proactief bij het testen van nieuwe leermethoden / -
hulpmiddelen          

A7. Speel iemands rol zonder een stap terug te doen of er voorbij te gaan          

  
  
 

 

  



 

 

Domein Persoonlijk 

Titel P.2. - Informatie- en kennismanagement 

Beknopte 
beschrijving 

De leraar / trainer: 

● identificeert informatie en kennis die relevant zijn voor het eigen werk;     

● ontwikkelt processen en structuren om informatie te beheren;     

● verwerkt en communiceert informatie aan anderen;     

● gedraagt zich ethisch, informeert het eigen onderwijs- / trainingsgedrag 
door kritisch denken, gegevensbeoordeling en interpretatie, 
feitencontrole en respect voor privacy;     

● past cybersecurity-principes toe;     

● moedigt leerlingen aan om een kritische ingesteldheid te ontwikkelen;     

● bevordert ethisch gedrag onder lerenden;     

● bevordert veilig cyberveiligheidsgedrag onder lerenden.     

Leveringsniveaus De docent / trainer moet deze competentie zodanig beheersen dat hij de leerlingen 
het volgende biedt: 

EQF 4 - feitelijke en theoretische kennis van een onderwerp in brede 

contexten;   
- een reeks cognitieve en praktische vaardigheden die nodig zijn om 

oplossingen voor specifieke problemen te bedenken;   
- het vermogen om zelfmanagement uit te oefenen binnen de 

richtlijnen van contexten die doorgaans voorspelbaar zijn, maar aan 
verandering onderhevig zijn;   

- het vermogen om toezicht te houden op het routinewerk van 

anderen en enige verantwoordelijkheid te nemen voor de evaluatie 
en verbetering van werk- of studieactiviteiten.   

EQF 5 - uitgebreide, gespecialiseerde, feitelijke en theoretische kennis van 

het onderwerp, plus besef van de grenzen van die kennis;   

- een uitgebreide reeks cognitieve en praktische vaardigheden die 

nodig zijn om creatieve oplossingen voor abstracte problemen te 
ontwikkelen;   

- het vermogen om management en supervisie uit te oefenen in 

contexten van werk- of studieactiviteiten waar sprake is van 
onvoorspelbare evaluatie van veranderingen en het ontwikkelen van 
prestaties van zichzelf en anderen.   

EQF 6 - gevorderde kennis van een onderwerp, met een kritisch begrip van 

theorieën en principes;   
- gevorderde vaardigheden, die beheersing en innovatie aantonen, 

vereist om complexe en onvoorspelbare problemen op het relevante 
gespecialiseerde gebied op te lossen;   

- het vermogen om complexe technische of professionele activiteiten 

of projecten te beheren, verantwoordelijkheid nemen voor 
besluitvorming in onvoorspelbare contexten;   

- het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor het managen 
van de professionele ontwikkeling van individuen en groepen.   

Kennis voorbeelden K1. Methoden om informatie en leerprocessen te analyseren           

K2. Praktische oplossingen voor het opslaan en opvragen van informatie           

K3. Principes en tools voor community beheer           

K4. Ethische problemen           

K5. Wettelijke voorschriften (IPR, GDPR)           

K6. Cybersecurity-principes           

K7. Samenwerkingsprincipes en tools voor communicatie en informatie-
uitwisseling           



 

 

Voorbeelden van 
vaardigheden 

S1. Verzamel interne en externe kennis en informatiebehoeften           

S2. Formaliseer leerstappen, van ontwerp tot beoordeling en herziening, in 
gestructureerde informatie           

S3. Motiveer en moedig mensen aan om kennis te delen en te 
communiceren           

S4. Mogelijkheid om informatie te zoeken en te vinden           

S5. Controleer de betrouwbaarheid van een bron of informatie en 
ondersteun deze met verifieerbare gegevens           

S6. Nieuwe informatie veilig verwerken en communiceren met anderen 
(inclusief het beheren van toegangsniveaus tot informatie)           

S7. Pas kritisch denken toe           

S8. Richt je op kritisch denken bij het bieden van leermogelijkheden           

S9. Breng juridische, ethische en veiligheids- / beveiligingskwesties over bij 
leermogelijkheden           

S10. Mogelijkheid om "best practices" binnen en buiten de organisatie op 
alle niveaus te delen en te promoten       

Attitudes 
voorbeelden 

A1. Geef leerlingen regelmatig feedback en feed forward           

A2. Gedraag je eerlijk en transparant           

A3. Deel kennis in plaats van kennis te verdedigen           

A4. Voer uit in overeenstemming met wettelijke voorschriften, 
organisatiewaarden en professionele ethiek           

  
  
 

 

  



 

 

Strategisch 

Domein Strategisch 

Titel S.1. – Procesverbetering 

Beknopte 
beschrijving 

De leraar / trainer: 

● past technieken voor continue verbetering (bv. PDCA) toe op eigen werk, 
mogelijk met het oog op EU-kaders en tools;     

● ontwerpt, test en suggereert veranderingen in processen of tools, ter 
ondersteuning van een continu leerproces in de organisatie en bij 
lerenden;     

● beoordeelt en behandelt risico's verbonden aan procesverandering;     

● evalueert regelmatig de geschiktheid van het leerproces om de verwachte 
leerresultaten te bereiken, waarbij ook alle betrokken belanghebbenden 
(studenten, collega's, bedrijven enz.) Worden betrokken;     

● maakt gebruik van de bevindingen van regelmatige beoordelingen om 
leerervaringen aan te passen en te verbeteren;     

● rapporteert en deelt bevindingen van regelmatige beoordelingen.     

Leveringsniveaus De docent / trainer moet deze competentie zodanig beheersen dat hij de leerlingen 
het volgende biedt: 

EQF 4 - feitelijke en theoretische kennis van een onderwerp in brede 

contexten;   
- een reeks cognitieve en praktische vaardigheden die nodig zijn om 

oplossingen voor specifieke problemen te bedenken;   

- het vermogen om zelfmanagement uit te oefenen binnen de 

richtlijnen van contexten die doorgaans voorspelbaar zijn, maar aan 
verandering onderhevig zijn;   

- het vermogen om toezicht te houden op het routinewerk van 

anderen en enige verantwoordelijkheid te nemen voor de evaluatie 
en verbetering van werk- of studieactiviteiten.   

EQF 5 - uitgebreide, gespecialiseerde, feitelijke en theoretische kennis van 

het onderwerp, plus besef van de grenzen van die kennis;   

- een uitgebreide reeks cognitieve en praktische vaardigheden die 

nodig zijn om creatieve oplossingen voor abstracte problemen te 
ontwikkelen;   

- het vermogen om management en supervisie uit te oefenen in 

contexten van werk- of studieactiviteiten waar sprake is van 
onvoorspelbare evaluatie van veranderingen en het ontwikkelen van 
prestaties van zichzelf en anderen.   

EQF 6 - gevorderde kennis van een onderwerp, met een kritisch begrip van 

theorieën en principes;   
- gevorderde vaardigheden, die beheersing en innovatie aantonen, 

vereist om complexe en onvoorspelbare problemen op het relevante 
gespecialiseerde gebied op te lossen;   

- het vermogen om complexe technische of professionele activiteiten 

of projecten te beheren, verantwoordelijkheid nemen voor 
besluitvorming in onvoorspelbare contexten;   

- het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor het managen 

van de professionele ontwikkeling van individuen en groepen.   

Kennis voorbeelden K1. Kwaliteitsmanagementprincipes en meest voorkomende benaderingen, 
waaronder PDCA en EQAVET           

K2. Procesmanagementmethodologieën (bijv. Classic, Agile, XPM, Scrum, 
lean, Kanban, etc.) en hun relaties met I4.0 (bijv. Big data, IoT, etc.)           

K3. Bestaande interne processen           



 

 

K4. Beschikbare bronnen           

Voorbeelden van 
vaardigheden 

S1. Pas procesmanagementtechnieken toe            

S2. Mogelijkheid om te observeren en te luisteren, de context te lezen om 
verbetermogelijkheden te ontdekken            

S3. Nieuwsgierigheid            

S4. Stel proceswijzigingen voor om verbetering te vergemakkelijken            

S5. Herzie processen, leeromgeving en tools            

S6. Identificeer de juiste middelen en pas duurzaamheidscriteria toe            

S7. Pak risico's aan die gepaard gaan met procesverandering            

S8. Implementeer veranderingen, ook door gebruik te maken van de 
bevindingen van procesevaluatie            

Attitudes 
voorbeelden 

A1. Toon openheid voor verandering           

A2. Ondersteun leerlingen bij het identificeren en oplossen van 
problemen           

A3. Ondersteun collega's bij het identificeren en oplossen van 
problemen           

  
 

 

  



 

 

Domein Strategisch 

Titel S.2. – Innoveren 

Beknopte 
beschrijving 

De leraar / trainer: 

● stimuleert en onderzoekt interne en externe bronnen voor innovatieve 
ideeën en kansen in relatie tot nieuwe trends;     

● bedenkt creatieve oplossingen voor de adoptie of integratie van 
bestaande of nieuwe technologie / ideeën in bestaande activiteiten / 
processen of voor het creëren van nieuwe;     

● past milieu- en duurzaamheidscriteria toe op zijn / haar prestaties;     

● test nieuwe benaderingen, methoden en instrumenten;     

● moedigt open denken bij leerlingen aan;     

● maakt gebruik van proactieve technieken in plaats van reactief.     

Leveringsniveaus De docent / trainer moet deze competentie zodanig beheersen dat hij de leerlingen 
het volgende biedt: 

EQF 4 - feitelijke en theoretische kennis van een onderwerp in brede 

contexten;   
- een reeks cognitieve en praktische vaardigheden die nodig zijn om 

oplossingen voor specifieke problemen te bedenken;   

- het vermogen om zelfmanagement uit te oefenen binnen de 

richtlijnen van contexten die doorgaans voorspelbaar zijn, maar aan 
verandering onderhevig zijn;   

- het vermogen om toezicht te houden op het routinewerk van 

anderen en enige verantwoordelijkheid te nemen voor de evaluatie 
en verbetering van werk- of studieactiviteiten.   

EQF 5 - uitgebreide, gespecialiseerde, feitelijke en theoretische kennis van 

het onderwerp, plus besef van de grenzen van die kennis;   
- een uitgebreide reeks cognitieve en praktische vaardigheden die 

nodig zijn om creatieve oplossingen voor abstracte problemen te 
ontwikkelen;   

- het vermogen om management en supervisie uit te oefenen in 

contexten van werk- of studieactiviteiten waar sprake is van 
onvoorspelbare evaluatie van veranderingen en het ontwikkelen van 
prestaties van zichzelf en anderen.   

EQF 6 - gevorderde kennis van een onderwerp, met een kritisch begrip van 

theorieën en principes;   
- gevorderde vaardigheden, die beheersing en innovatie aantonen, 

vereist om complexe en onvoorspelbare problemen op het relevante 
gespecialiseerde gebied op te lossen;   

- het vermogen om complexe technische of professionele activiteiten 

of projecten te beheren, verantwoordelijkheid nemen voor 
besluitvorming in onvoorspelbare contexten;   

- het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor het managen 

van de professionele ontwikkeling van individuen en groepen.   

Kennis voorbeelden K1. Bestaande en opkomende trends in de samenleving, onderwijs en 
opleiding, arbeidswereld, technologie en markttoepassingen          

K2. Eigen organisatiegewoonten, trends en behoeften          

K3. Innovatieprocessen technieken          

K4. Innovatiemanagementmethoden en -normen (bijv. Design Thinking, 
Co-creatie, User-Centric Innovation)          

K5. Principes van risicobeheer          

Voorbeelden van 
vaardigheden 

S1. Monitor innovatietrends           

S2. Interpreteer externe gegevens en trends en analyseer informatie           



 

 

S3. Pas what-if-technieken toe om realistische vooruitzichten te 
produceren           

S4. Pas technieken voor risicobeheer toe           

S5. Identificeer leer- / organisatievoordelen en verbeteringen van het 
toepassen van opkomende benaderingen / technologieën           

S6. Breng innovatie om in leermogelijkheden           

S7. Maak een proof of concept           

S8. Ontwikkel originele ideeën die niet worden beperkt door de huidige 
beperkingen / regels           

S9. Identificeer de juiste middelen en pas duurzaamheidscriteria toe           

S10. Test nieuwe benaderingen, methoden en tools       

S11. Richt je op kritisch denken bij het bieden van leermogelijkheden       

S12. Beheer proactieve technieken in plaats van reactief       

Attitudes 
voorbeelden 

A1. Toon waardering voor nieuwe ideeën          

A2. Toon openheid voor verandering          

A3. Test nieuwe benaderingen en hypothesen          

A4. Beschouw leerlingen als bronnen voor innovatie, moedig de productie 
van feedback en nieuwe ideeën aan en waardeer hun bijdragen aan 
verandering          

  

  
  



 

 

5.               Volgende stappen 

Op basis van projecteisen, binnen de grenzen van de aannames gemaakt in paragraaf 3.1. en 
volgens het proces beschreven in voorgaande hoofdstukken, hebben de partners een reeks 
van acht brede competenties geïdentificeerd die zij nodig achten voor een leraar / trainer 
om te presteren in een 4.0-omgeving. De partners bedachten ook een patroon om die 
competenties te beschrijven en stelden een verscheidenheid aan voorbeelden voor om ze 
te karakteriseren in termen van kennis, vaardigheden en attitudes. 

Dit rijke materiaal zal partners begeleiden bij de ontwikkeling van de volgende 
projectresultaten.  

In detail: 

● ontwikkelen van een zelfevaluatietest voor leerkrachten en opleiders.  

Deze output is bedoeld om leraren in beroepsonderwijs en -opleiding hun eigen 
competentieniveau over de 4.0 "wereld" te laten controleren, dwz om op de een of 
andere manier hun bereidheid te meten om samen te werken in een 4.0 opleidings- 
en leeromgeving. Deze output zal bestaan uit een online tool voor zelfbeoordeling, 
die feedback zal geven over:       

o achtergrondkennis;          
o kennis van technologische aspecten;         
o inzicht in de gevolgen voor de organisatie / impact op de werkomgeving;         
o kennis / meesterschap van tools voor het ontwerpen, beheren en beoordelen 

van leren in een 4.0-perspectief;         
o neiging tot verandering;         
o vermogen tot interactie in een omgeving met meerdere actoren.         

Gebruikers krijgen niet alleen een numerieke beoordeling, maar ook suggesties voor 
verbetering. 

Op basis van de huidige output zal de tool gratis beschikbaar zijn in alle partnertalen 
op het project webplatform. Partners zullen het gebruiken om de bereidheid te 
beoordelen van een steekproefgroep van docenten van de train-de-trainer-cursus 
die ook als onderdeel van Fit for 4.0 zal worden ontwikkeld, maw om de 
leerresultaten van trainers te meten. 

●   het ontwerpen van de leerdoelen en het stellen van beoordelingsdoelen van een 
train-de-trainersprogramma, bedoeld als een instrument om de kloof te 
overbruggen die zou kunnen ontstaan uit de zelfevaluatie op het vorige punt.       

●   bevindingen verspreiden onder andere leerkrachten en opleiders, belanghebbenden 
op het gebied van onderwijs en opleiding, bedrijven en beleidsmakers in het 
algemeen.       

  

 
 
  



 

 

Bijlage 1 - Verklarende woordenlijst 
  
Volwassenenonderwijs 
Alle vormen van niet-beroepsgericht volwassenenonderwijs, zowel formeel, niet-formeel 
als informeel. 
Bron: Europese Commissie (2019): Programmagids Erasmus +, versie 2 (2019). 
  
Leerlingwezen 
Systematische, langdurige opleiding met afwisselende periodes op de werkplek en in een 
onderwijsinstelling of opleidingscentrum. De leerling is contractueel verbonden met de 
werkgever en ontvangt een vergoeding (loon of toelage). De werkgever neemt de 
verantwoordelijkheid op zich om de stagiair een opleiding te geven die leidt tot een 
specifiek beroep. 
In het Frans heeft de term 'apprentissage' betrekking op zowel het leerlingwezen als het 
leerproces (zie 'leren'); 
Het Duitse 'duale systeem' is een voorbeeld van leerlingwezen. 
Onder leerlingstelsels worden die vormen van initieel beroepsonderwijs en -opleiding 
(IVET) verstaan die bedrijfsgerichte opleidingen (perioden van praktische werkervaring op 
een werkplek) formeel combineren en afwisselen met schoolonderwijs (perioden van 
theoretisch / praktisch onderwijs gevolgd in een school of opleidingscentrum) en waarvan 
de succesvolle afronding leidt tot nationaal erkende initiële VET-kwalificaties 
Bronnen: 

- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminologie van het beroepsopleidingsbeleid - Een meertalige 
woordenlijst voor een uitgebreid Europa. Luxemburg: Publicatiebureau.          

- Europese Commissie (2019): Erasmus + Programmagids, versie 2 (2019).          
  
Beoordeling van leerresultaten 
Het proces van het beoordelen van kennis, knowhow, vaardigheden en / of competenties 
van een individu aan de hand van vooraf gedefinieerde criteria (leerverwachtingen, meting 
van leerresultaten). Beoordeling wordt doorgaans gevolgd door validatie en certificering. 
In de literatuur verwijst 'assessment' over het algemeen naar de beoordeling van 
individuen, terwijl 'evaluatie' vaker wordt gebruikt om de beoordeling van onderwijs- en 
trainingsmethoden of aanbieders te beschrijven. 
Bron: Cedefop, 2004. 
  
Basisvaardigheden 
De vaardigheden die nodig zijn om in de hedendaagse samenleving te leven, zoals luisteren, 
spreken, lezen, schrijven en rekenen. Gecombineerd met nieuwe basisvaardigheden 
vormen basisvaardigheden sleutelvaardigheden. 
Bron: Cedefop, Bjørnåvold, 2000; Cedefop, Tissot, 2000; Cedefop, 2004. 
  
Certificaat / diploma / titel 
Een officieel document, afgegeven door een toekennende instantie, waarin de prestaties 
van een persoon worden vastgelegd na een beoordeling en validatie volgens een vooraf 
gedefinieerde norm. 
Bron: gebaseerd op Cedefop, 2004. 
  



 

 

 

 

 
 
 
Certificering van leerresultaten 
Proces voor het afgeven van een certificaat, diploma of titel die formeel bevestigt dat een 
reeks leerresultaten (kennis, knowhow, vaardigheden en / of competenties) die door een 
persoon zijn verworven, door een bevoegde instantie zijn beoordeeld op basis van een 
vooraf bepaalde norm. 
Bron: Cedefop (2008). Terminologie van het Europese onderwijs- en opleidingsbeleid - Een 
selectie van 100 kernbegrippen. Luxemburg: 
Publicatiebureau. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [geraadpleegd op 
30.7.2020]. 
  
Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR) 
Het Common European Framework biedt een gemeenschappelijke basis voor de uitwerking 
van taalonderwijs, curriculumrichtlijnen, examens, studieboeken, enz. In heel Europa. Het 
beschrijft op een uitgebreide manier wat taalleerders moeten leren om een taal te 
gebruiken voor communicatie en welke kennis en vaardigheden ze moeten ontwikkelen om 
effectief te kunnen handelen. Het raamwerk definieert ook vaardigheidsniveaus waarmee 
de voortgang van lerenden in elke leerfase en op een levenslange basis kan worden 
gemeten. Het ERK verdeelt leerlingen in drie brede divisies die kunnen worden 
onderverdeeld in zes niveaus (van A1, laagste, tot C2, hoogste); voor elk niveau beschrijft 
het wat een leerling zou moeten kunnen bij lezen, luisteren, spreken en schrijven. 
Bron: Raad van Europa (2001). Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen: leren, 
onderwijzen, beoordelen. Cambridge Press. https://rm.coe.int/1680459f97 [geraadpleegd op 
30.7.2020] 
  
Bevoegdheid 
Het vermogen om leerresultaten adequaat toe te passen in een gedefinieerde context 
(onderwijs, werk, persoonlijke of professionele ontwikkeling). Competentie is niet beperkt 
tot cognitieve elementen (waarbij gebruik wordt gemaakt van theorie, concepten of 
stilzwijgende kennis); het omvat ook functionele aspecten (met betrekking tot technische 
vaardigheden), evenals interpersoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld sociale of 
organisatorische vaardigheden) en ethische waarden. Bron: Cedefop, 2004, Europese 
Commissie, 2006a. 
  
Voortgezette opleiding en training 
Onderwijs of opleiding na initieel onderwijs en opleiding - of na het begin van het 
beroepsleven, gericht op het helpen van individuen om: 
- hun kennis en / of vaardigheden verbeteren of actualiseren;         
- nieuwe vaardigheden verwerven voor een carrièreswitch of omscholing;         
- hun persoonlijke of professionele ontwikkeling voortzetten.         
Permanente vorming en opleiding maken deel uit van een leven lang leren en kunnen elke 
vorm van onderwijs omvatten (algemeen, gespecialiseerd of beroepsgericht, formeel of 
niet-formeel, enz.). Het is cruciaal voor de inzetbaarheid van individuen. 
Bron: Cedefop, 2004. 

https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
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Curriculum 
Inventarisatie van activiteiten met betrekking tot het ontwerp, de organisatie en de 
planning van een onderwijs- of opleidingsactie, inclusief definitie van leerdoelen, inhoud, 
methoden (inclusief beoordeling) en materiaal, evenals regelingen voor het opleiden van 
leraren en opleiders. De term 'curriculum' verwijst naar het ontwerp, de organisatie en 
planning van leeractiviteiten, terwijl de term 'programma' verwijst naar de implementatie 
van deze activiteiten. 
Bron: Cedefop (2008). Terminologie van het Europese onderwijs- en opleidingsbeleid - Een 
selectie van 100 kernbegrippen. Luxemburg: 
Publicatiebureau. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [geraadpleegd op 
30.7.2020]. Landsheere, 1979. 
  
Opleidings- of opleidingstraject 
Een reeks gerelateerde onderwijs- of trainingsprogramma's die worden aangeboden door 
scholen, opleidingscentra, instellingen voor hoger onderwijs of aanbieders van 
beroepsonderwijs en -opleiding, en die de voortgang van individuen binnen of tussen 
activiteitensectoren vergemakkelijken. 
Bron: Cedefop; Europese Commissie, 2006c. 
  
Aanbieder van onderwijs of opleiding 
Elke organisatie of persoon die onderwijs- of trainingsdiensten aanbiedt. Aanbieders van 
onderwijs en opleiding kunnen organisaties zijn die specifiek voor dit doel zijn opgericht, of 
het kunnen andere zijn, zoals werkgevers, die opleidingen aanbieden als onderdeel van hun 
zakelijke activiteiten. Onder aanbieders van opleidingen vallen ook onafhankelijke 
personen die diensten aanbieden. 
Bron: gebaseerd op Cedefop, 2004. 
  
Erasmus + 
Het programma van de Europese Commissie voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport 
voor de periode 2014-2020, als opvolger van het vorige programma Een leven lang leren 
(2007-2014). Als geïntegreerd programma biedt Erasmus + meer mogelijkheden voor 
mobiliteit van lerenden en personeel en samenwerking in de onderwijs-, opleidings- en 
jeugdsector en is het gemakkelijker toegankelijk dan zijn voorgangers, met vereenvoudigde 
financieringsregels en een structuur die tot doel heeft het beheer van het programma te 
stroomlijnen . 
Bron: Europese Commissie. 
  
Europass 
Portfolio van vijf documenten die burgers helpen hun vaardigheden en kwalificaties beter 
over te brengen bij het solliciteren naar een baan of studie in Europa. Het Europass-cv en 
het taalpaspoort worden door de burger zelf ingevuld; de andere drie documenten kunnen 
worden afgegeven aan burgers die een mobiliteitservaring hebben opgedaan in een ander 
Europees land (Europass-mobiliteit) of die een formeel programma van beroepsonderwijs 
of -opleiding (certificaatsupplement) of hoger onderwijs (diplomasupplement) 
voltooien. Europass bevordert een adequate waardering van leerresultaten die zijn 
verworven in formele, niet-formele of informele omgevingen. 
Bron: Cedefop. 
  

https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf


 

 

Europees kredietsysteem voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) 
Technisch kader voor de overdracht, validatie en, waar van toepassing, accumulatie van 
leerresultaten door individuen om een kwalificatie te behalen. ECVET-tools en -
methodologie omvatten een beschrijving van kwalificaties in eenheden van leerresultaten 
met bijbehorende punten, een overdrachts- en accumulatieproces en aanvullende 
documenten zoals leerovereenkomsten, transcripties van records en ECVET-
gebruikershandleidingen. 
Het ECVET-raamwerk is bedoeld om: 
- mobiliteit van mensen die een opleiding volgen;         
- accumulatie, overdracht en validering van leerresultaten (formeel, niet-formeel of 

informeel) die in verschillende landen zijn verworven;         
- implementatie van levenslang leren;         
- transparantie van kwalificaties;         
- gemeenschappelijk vertrouwen en samenwerking tussen aanbieders van 

beroepsopleiding en onderwijs in Europa.         
ECVET is gebaseerd op de beschrijving van kwalificaties in termen van leerresultaten 
(kennis, vaardigheden en / of competenties), georganiseerd in overdraagbare en 
accumuleerbare leereenheden waaraan studiepunten zijn gekoppeld en geregistreerd in 
een persoonlijk transcript van leerresultaten. 
Bron: Cedefop; Europees Parlement en Raad van de Europese Unie, 2009a 
  
Europees systeem voor overschrijving en accumulatie (ECTS) 
Een systematische manier om een hogeronderwijsprogramma te beschrijven door 
studiepunten toe te voegen aan de onderdelen ervan (modules, cursussen, stages, 
proefschriftwerk, enz.), Aan: 
- maak opleidingen leesbaar en vergelijkbaar voor alle studenten, zowel binnen als buiten 

Nederland;         
- de mobiliteit van studenten aanmoedigen en formeel, niet-formeel en informeel leren 

erkennen;         
- universiteiten helpen bij het organiseren en herzien van hun studieprogramma's.         
ECTS is gebaseerd op de studielast die nodig is om de doelstellingen van een programma te 
bereiken, gespecificeerd in termen van te verwerven leerresultaten. De studielast van een 
voltijdse opleiding in Europa bedraagt in de meeste gevallen ongeveer 1500-1800 uur per 
jaar en in die gevallen staat één studiepunt voor ongeveer 25 tot 30 werkuren. Personen die 
vergelijkbare leerresultaten kunnen aantonen die in andere leeromgevingen zijn 
verworven, kunnen erkenning en studiepunten (waivers) krijgen van de instanties die de 
graad toekennen. 
Bron: Cedefop, 2008, gebaseerd op Europese Commissie, 2004. 
  
Europees kwalificatiekader voor levenslang leren (EQF) 
Een referentie-instrument voor de beschrijving en vergelijking van kwalificatieniveaus in 
kwalificatiesystemen die zijn ontwikkeld op nationaal, internationaal of sectoraal 
niveau. De belangrijkste componenten van het EQF zijn een reeks van 8 referentieniveaus 
die worden beschreven in termen van leerresultaten (een combinatie van kennis, 
vaardigheden en / of competenties) en mechanismen en principes voor vrijwillige 
samenwerking. De acht niveaus bestrijken het volledige bereik van kwalificaties, van 
diegenen die basiskennis, vaardigheden en competenties erkennen tot diegenen die 
worden toegekend op het hoogste niveau van academisch en professioneel en 
beroepsonderwijs en -opleiding. EQF is een vertaalapparaat voor kwalificatiesystemen. 



 

 

Bron: gebaseerd op Europees Parlement en Raad van de Europese Unie, 2008. 
  
Europese kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding (EQAVET) 
Referentiekader om de EU-lidstaten en deelnemende landen te helpen bij het ontwikkelen, 
verbeteren, begeleiden en beoordelen van de kwaliteit van hun eigen beroepsonderwijs- en 
opleidingsstelsels. De door het raamwerk voorgestelde methodologie is gebaseerd op: 
- een cyclus bestaande uit vier fasen (planning, implementatie, beoordeling en herziening) 

beschreven voor aanbieders / systemen van beroepsonderwijs en -opleiding;         
- kwaliteitscriteria en indicatieve descriptoren voor elke fase van de cyclus;         
- gemeenschappelijke indicatoren voor het beoordelen van doelstellingen, methoden, 

procedures en opleidingsresultaten.         
Sommige indicatoren zijn gebaseerd op statistische gegevens, andere zijn kwalitatief van 
aard. 
Bron: Cedefop, gebaseerd op het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, 2009 (b) 
  
 

 

Extreem projectmanagement (XPM) 
Extreem projectmanagement (XPM) verwijst naar een methode om zeer complexe en zeer 
onzekere projecten te beheren. Het verschilt voornamelijk van traditioneel 
projectmanagement door zijn open, elastische en ondeterministische benadering. De 
belangrijkste focus van XPM ligt op de menselijke kant van projectmanagement (bv. Het 
managen van belanghebbenden van projecten), in plaats van op ingewikkelde 
planningstechnieken en zwaar formalisme. 
Bron: wikipedia. 
  
Omgedraaid klaslokaal 
Een omgedraaide klas is een vorm van blended learning waarbij studenten thuis kennis 
maken met inhoud en oefenen op school. Dit is het omgekeerde van de meer gebruikelijke 
praktijk om nieuwe inhoud op school te introduceren en vervolgens huiswerk en projecten 
toe te wijzen aan de leerlingen die ze thuis zelfstandig uitvoeren. 
In deze blended learning-benadering wordt face-to-face interactie gemengd met zelfstudie 
- meestal via technologie. In een veelvoorkomend scenario voor Flipped Classroom kunnen 
studenten thuis vooraf opgenomen video's bekijken en vervolgens naar school gaan om het 
huiswerk te maken, gewapend met vragen en op zijn minst wat achtergrondkennis. Het 
basisidee achter de Flipped Classroom is dat de les huiswerk wordt terwijl de tijd in de klas 
wordt gebruikt voor samenwerkingsactiviteiten, ervaringen, debatten en workshops. In dit 
scenario speelt de docent niet de rol van hoofdrolspeler maar wordt hij een soort facilitator, 
de regisseur van de onderwijsactiviteiten. In de tijd thuis wordt uitgebreid gebruik gemaakt 
van video en andere digitale bronnen als inhoud die moet worden bestudeerd, terwijl 
studenten in de klas experimenteren, samenwerken en workshopactiviteiten uitvoeren. 
Bron: INDIRE (2019). Omgedraaid klaslokaal. 
  
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
De AVG bevat regels met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en regels met betrekking tot het vrije 
verkeer van persoonsgegevens in de EU. Het beschermt de fundamentele rechten en 
vrijheden van natuurlijke personen en in het bijzonder hun recht op bescherming van 



 

 

persoonsgegevens. De verordening is van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk met geautomatiseerde middelen en op de 
verwerking anders dan geautomatiseerd van persoonsgegevens die deel uitmaken van een 
archiveringssysteem of bedoeld zijn om deel uit te maken van een archiveringssysteem. 
Bron: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, 
beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 
  
Begeleiding en counseling 
Een reeks activiteiten die bedoeld zijn om individuen te helpen beslissingen te nemen op het 
gebied van onderwijs, beroep of persoonlijke aangelegenheden en deze uit te voeren voor 
en nadat ze de arbeidsmarkt betreden. 
Begeleiding en counseling kunnen zijn: 
- counseling (persoonlijke of loopbaanontwikkeling, educatieve begeleiding);         
- beoordeling (psychologisch of competentiegerelateerd);         
- informatie over leer- en arbeidsmarktkansen en loopbaanbeheer;         
- overleg met leeftijdsgenoten, familieleden of opvoeders;         
- beroepsvoorbereiding (vaststellen van vaardigheden / competenties en ervaring voor het 

zoeken naar werk);         
- verwijzingen (naar leer- en loopbaanspecialisten);         
Begeleiding en counseling kan worden gegeven op scholen, opleidingscentra, 
arbeidsbureaus, de werkplek, de gemeenschap of in andere omgevingen. 
Bron: Cedefop (2008). Terminologie van het Europese onderwijs- en opleidingsbeleid - Een selectie 
van 100 kernbegrippen. Luxemburg: 
Publicatiebureau. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [geraadpleegd op 
30.7.2020]. 
  
Hoger onderwijs instituut 
Elk type instelling voor hoger onderwijs dat, in overeenstemming met de nationale 
wetgeving of praktijk, erkende graden of andere erkende kwalificaties op tertiair niveau 
aanbiedt, hoe een dergelijke instelling ook mag heten, of elke instelling die, in 
overeenstemming met de nationale wetgeving of praktijk, beroepsonderwijs of opleiding op 
tertiair niveau. 
Bron: Europese Commissie (2019): Programmagids Erasmus +, versie 2 (2019). 
  
Incompany training / On-the-job training 
Beroepsopleiding gegeven in de normale werksituatie. Het kan de hele opleiding vormen of 
worden gecombineerd met een opleiding buiten de werkomgeving. 
Bron: Unesco; Titmus, C. et al. (1979). Terminologie van volwasseneneducatie [Terminologia de la 
educación de adultos / Terminologie de l'éducation des adultes]. Parijs: Unesco. 
  
Initieel beroepsonderwijs en -opleiding (IVET) 
Beroepsonderwijs en -opleiding in het initieel onderwijs, meestal voordat het beroepsleven 
begint. 
Bron: Cedefop, 2008. 
  
Internet of Things (IoT) 
Het internet der dingen (IoT) is een systeem van onderling verbonden computerapparatuur, 
mechanische en digitale machines voorzien van unieke identificatoren (UID's) en de 
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mogelijkheid om gegevens over een netwerk over te dragen zonder dat er mens-op-mens 
of mens-tot-computer-interactie nodig is. 
Zelfs als het hoofdconcept van een netwerk van slimme apparaten al in 1982 werd 
besproken, werd de term "internet der dingen" waarschijnlijk bedacht door Kevin Ashton 
van Procter & Gamble in 1999. 
Bron: wikipedia. 
  
Sleutelvaardigheden / sleutelcompetenties 
De som van vaardigheden (basisvaardigheden en nieuwe basisvaardigheden) die nodig zijn 
om in de hedendaagse kennismaatschappij te leven. In haar aanbeveling inzake 
sleutelcompetenties voor levenslang leren zet de Europese Commissie de acht 
sleutelcompetenties uiteen: communicatie in de moedertaal; communicatie in vreemde 
talen; competenties in wiskunde, wetenschappen en technologie; digitale 
competentie; leren om te leren; interpersoonlijke, interculturele en sociale competenties, 
en burgerschapscompetentie; ondernemerschap; culturele expressie. 
Bron: Cedefop, 2004; Europese Commissie, 2006b. Gerelateerde termen: basisvaardigheden, 
nieuwe basisvaardigheden 
  
Kennis 
Het resultaat van de assimilatie van informatie door te leren. Kennis is het geheel van feiten, 
principes, theorieën en praktijken die verband houden met een vakgebied of werk. Er zijn 
talloze definities van kennis. Niettemin berusten moderne opvattingen over kennis in grote 
lijnen op verschillende basisonderscheidingen: (a) Aristoteles maakte onderscheid tussen 
theoretische en praktische logica. In lijn met dit onderscheid maken moderne theoretici 
(Alexander et al., 1991) onderscheid tussen declaratieve (theoretische) kennis en 
procedurele (praktische) kennis. Declaratieve kennis omvat beweringen over specifieke 
gebeurtenissen, feiten en empirische generalisaties, evenals diepere principes over de aard 
van de werkelijkheid. Procedurele kennis omvat heuristieken, methoden, plannen, 
praktijken, procedures, routines, strategieën, tactieken, technieken en trucs (Ohlsson, 
1994); (b) het is mogelijk onderscheid te maken tussen vormen van kennis die verschillende 
manieren vertegenwoordigen om over de wereld te leren. Er zijn verschillende pogingen 
ondernomen om dergelijke lijsten samen te stellen, de volgende categorieën lijken 
veelvuldig vertegenwoordigd: - objectieve (natuurwetenschappelijke) kennis, beoordeeld 
op basis van zekerheid; - subjectieve (literaire / esthetische) kennis beoordeeld op basis van 
authenticiteit; - morele (menselijke / normatieve) kennis beoordeeld op basis van 
collectieve acceptatie (goed / fout); - religieuze / goddelijke kennis beoordeeld aan de hand 
van een goddelijke autoriteit (God). Dit basisbegrip van kennis vormt de basis van de vragen 
die we stellen, de methoden die we gebruiken en de antwoorden die we geven bij onze 
zoektocht naar kennis; (c) kennis omvat stilzwijgende en expliciete kennis. Stilzwijgende 
kennis (Polanyi, 1967) is kennis die leerlingen bezitten die de cognitieve verwerking 
beïnvloedt. Ze hoeven het echter niet noodzakelijkerwijs uit te drukken of zich ervan 
bewust te zijn. Expliciete kennis is kennis waarvan een leerling zich bewust is, inclusief 
stilzwijgende kennis die wordt omgezet in een expliciete vorm door een 'object van 
gedachte' te worden (Prawat, 1989). Bron: Cedefop, 2004; Europese Commissie, 2006a. 
  
Aan het leren 
Een proces waarbij een individu informatie, ideeën en waarden assimileert en zo kennis, 
knowhow, vaardigheden en / of competenties verwerft. Leren vindt plaats door 



 

 

persoonlijke reflectie, wederopbouw en sociale interactie. Leren kan plaatsvinden in 
formele, niet-formele of informele omgevingen. 
Bron: Cedefop, 2004; Europese Commissie, 2006a. Gerelateerde termen: formeel leren, informeel 
leren, leren door te doen, leren door te gebruiken, niet-formeel leren 
  
Leerresultaten / leerprestaties 
Set van kennis, vaardigheden en / of competenties die een persoon heeft verworven en / of 
kan aantonen na voltooiing van een leerproces, hetzij formeel, niet-formeel of 
informeel. Verklaringen van wat een leerling weet, begrijpt en kan doen na voltooiing van 
een leerproces, die worden gedefinieerd in termen van kennis, vaardigheden en 
competentie. 
Bronnen: 

- Cedefop (2008). Terminologie van het Europese onderwijs- en opleidingsbeleid - Een 
selectie van 100 kernbegrippen. Luxemburg: 
Publicatiebureau. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [geraadpleegd op 
30.7.2020].          

- Europees Parlement en Raad van de Europese Unie (2008). Aanbeveling van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang leren. Publicatieblad van de Europese Unie, C 111, 
6.5.2008, blz.1-7.          

http://eur-
lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.do?uri=oJ:c:2008:111:0001:0007:en:Pdf [geraadpleegd op 
30.7.2020]. 
  
Levenslang leren 
Alle leeractiviteiten die gedurende het hele leven worden ondernomen en die resulteren in 
het verbeteren van kennis, knowhow, vaardigheden, competenties en / of kwalificaties om 
persoonlijke, sociale en / of professionele redenen. 
Bron: gebaseerd op Cedefop, 2004. 
  
On-the-job training 
Beroepsopleiding gegeven in de normale werksituatie. Het kan de hele opleiding vormen of 
worden gecombineerd met een opleiding buiten de werkomgeving. 
Bron: gebaseerd op Unesco, 1979. 
  
Open educatieve bronnen (OER) 
Open educatieve bronnen (OER) zijn vrij toegankelijke, openlijk gelicentieerde tekst, media 
en andere digitale middelen die nuttig zijn voor lesgeven, leren en beoordelen, en voor 
onderzoeksdoeleinden. De term OER beschrijft openbaar toegankelijke materialen en 
bronnen die elke gebruiker onder sommige licenties kan gebruiken, opnieuw mixen, 
verbeteren en herdistribueren. De term "open leermiddelen" werd voor het eerst 
aangenomen op het UNESCO-forum van 2002 over de impact van open cursusmateriaal 
voor hoger onderwijs in ontwikkelingslanden. 
Bron: wikipedia. 
  
Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
PDCA (plan-do-check-act of plan-do-check-adjust) is een iteratieve 
vierstapsmanagementmethode die in het bedrijfsleven wordt gebruikt voor het beheersen 

https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://eur-lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.do%3Furi%3DoJ:c:2008:111:0001:0007:en:Pdf
https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://eur-lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.do%3Furi%3DoJ:c:2008:111:0001:0007:en:Pdf


 

 

en continu verbeteren van processen en producten. Het is ook bekend als de Deming-cirkel 
/ cyclus / wiel. 
Bron: wikipedia. 
  
Projectmatig leren (PGO) 
Projectgebaseerd leren (PGO) is een alomvattende benadering van klassikaal lesgeven en 
leren die bedoeld is om studenten te betrekken bij het onderzoeken van authentieke 
problemen. Binnen dit kader zoeken studenten oplossingen voor niet-triviale problemen 
door vragen te stellen en te verfijnen, ideeën te bespreken, voorspellingen te doen, plannen 
en / of experimenten te maken, gegevens te verzamelen en te analyseren, conclusies te 
trekken, hun ideeën en bevindingen aan anderen te communiceren, nieuwe vragen te 
stellen en artefacten. 
Bron: Blumenfeld et al., 1991. Motiveren van projectgebaseerd leren: het doen ondersteunen, het 
leren ondersteunen. 
  
Bewijs van concept (PoC) 
Proof of concept of proof of principle is een realisatie van een bepaalde methode of idee om 
de haalbaarheid ervan aan te tonen, of een demonstratie in principe met het doel te 
verifiëren dat een concept of theorie praktisch potentieel heeft. Een proof of concept is 
meestal klein en kan al dan niet volledig zijn. 
Bron: Wikipedia .. 
  
Kwalificatie 
Kwalificatie omvat verschillende aspecten: 
- Formele kwalificatie: het formele resultaat (certificaat, diploma of titel) van een 

beoordelingsproces dat wordt behaald wanneer een bevoegde instantie vaststelt dat 
een persoon leerresultaten heeft behaald volgens bepaalde normen en / of over de 
nodige competentie beschikt om een functie in een specifieke werkgebied. Een 
kwalificatie verleent officiële erkenning van de waarde van leerresultaten op de 
arbeidsmarkt en in onderwijs en opleiding. een kwalificatie kan een wettelijk recht zijn 
om een beroep uit te oefenen (OESO);         

- Functie-eisen: kennis, bekwaamheden en vaardigheden die vereist zijn om specifieke 
taken uit te voeren die verbonden zijn aan een bepaalde werkpositie (ILO).         

Bronnen: 
- Cedefop (2008). Terminologie van het Europese onderwijs- en opleidingsbeleid - Een selectie van 

100 kernbegrippen. Luxemburg: Publicatiebureau.          
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [geraadpleegd op 30.7.2020]. 

- Eurydice (2006). TESE - Thesaurus voor onderwijssystemen in Europa. Brussel: Eurydice.          
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/eurydice/showPresentation?pubid=051en 
[geraadpleegd op 30.7.2020]. 

- ETF - Europese stichting voor opleiding (1997). Verklarende woordenlijst van 
arbeidsmarktvoorwaarden en standaard- en leerplanontwikkelingsvoorwaarden. Turijn: 
ETF.          

- OESO (2007). Kwalificatiesystemen: bruggen naar levenslang leren [Systèmes de certificering: 
des passerelles pour apprendre à tout âge]. Parijs: OESO.          

- IAO - Internationale Arbeidsorganisatie (1998). ILO-thesaurus [Thesaurus BIT = Tesauro OIT]: 
terminologie voor arbeid, werkgelegenheid en opleiding. Genève: IAO.          
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/tools/aboutthes.htm [geraadpleegd op 
30.7.2020]. 

https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://www.eurydice.org/portal/page/portal/eurydice/showPresentation%3Fpubid%3D051en
https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://www.ilo.org/public/english/support/lib/tools/aboutthes.htm


 

 

  
Erkenning van leerresultaten 

a. Formele erkenning: het proces waarbij een officiële status wordt verleend 
aan vaardigheden en competenties door: 

- toekenning van kwalificaties (certificaten, diploma of titels); of         
- toekenning van gelijkwaardigheid, studiepunten of ontheffingen, validering van 

verworven vaardigheden en / of competenties;         
b. Sociale erkenning: de erkenning van de waarde van vaardigheden en / of 
competenties door economische en sociale belanghebbenden. 

Bron: Cedefop, 2004. 
  
Vaardigheid 
Het vermogen om taken uit te voeren en problemen op te lossen. 
Bron: Cedefop; Europese Commissie, 2006a. 
  
Personeel 
Personen die beroepsmatig of vrijwillig betrokken zijn bij onderwijs, opleiding of niet-
formeel leren voor jongeren, waaronder mogelijk professoren, leraren, opleiders, 
schoolleiders, jeugdwerkers en niet-onderwijzend personeel. 
Bron: Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 
2013 tot vaststelling van `` Erasmus + '': het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, 
jeugdzaken en sport en tot intrekking van Besluiten nr.1719 / 2006 / EG, nr.1720 / 2006 / EG en 
nr.1298 / 2008 / EG (1), Publicatieblad van de Europese Unie L347, 20 december 2013 
  
Belanghebbende 
Een persoon die ergens interesse in of bezorgdheid over heeft, vooral een bedrijf. Bij 
mobiliteit zijn alle partijen op de een of andere manier betrokken bij mobiliteitsprocessen. 
Bron: Oxford Dictionary. 
  
 

 

Leraar 
Persoon wiens functie het is om kennis, knowhow of vaardigheden bij te brengen aan 
leerlingen in een onderwijs- of opleidingsinstelling. Een leraar kan verschillende taken 
vervullen, zoals het organiseren en uitvoeren van trainingen / cursussen en het overdragen 
van kennis, generiek of specifiek, theoretisch of praktisch. Een leraar in een 
beroepsgerichte instelling kan een 'trainer' worden genoemd. 
Bronnen: 

- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminologie van het beroepsopleidingsbeleid - Een meertalige 
woordenlijst voor een uitgebreid Europa. Luxemburg: Publicatiebureau.          

- AFPA - Association nationale pour la formation professionnelle des adultes 
(1992). Vocabulaire des formateurs [Woordenschat van opleiders]. Parijs: AFPA.          

  
Traineeship (stage) 
Een periode doorbrengen in een onderneming of organisatie in een ander land, met het oog 
op het verwerven van specifieke competenties die vereist zijn op de arbeidsmarkt, het 
opdoen van werkervaring en het verbeteren van het begrip van de economische en sociale 
cultuur van dat land. 



 

 

Bron: Europese Commissie (2019): Programmagids Erasmus +, versie 2 (2019). 
  
Trainer 
Een ieder die één of meerdere werkzaamheden verricht die verband houden met de 
(theoretische of praktische) vormingsfunctie, hetzij in een onderwijs- of 
opleidingsinstelling, hetzij op de werkvloer. 
Er kunnen twee categorieën trainers worden onderscheiden: 
- professionele opleiders zijn opleidingsspecialisten wier baan kan samenvallen met die van 

leraar in een instelling voor beroepsopleiding;         
- deeltijd- of incidentele opleiders zijn professionals op verschillende gebieden die in hun 

normale taken deeltijdopleidingen op zich nemen, hetzij in-company (als mentoren en 
docenten van rekruten en leerlingen of als aanbieders van opleidingen) of extern (af en 
toe hun diensten aanbieden in een opleidingsinstelling).         

Trainers kunnen verschillende taken uitvoeren: 
- ontwerp van trainingsactiviteiten;         
- deze activiteiten organiseren en uitvoeren;         
- de feitelijke opleiding verzorgen (kennis, knowhow en vaardigheden overdragen);         
- leerlingen helpen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden door advies, instructies en 

opmerkingen te verstrekken gedurende de hele stage.         
Bronnen: 

- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminologie van het beroepsopleidingsbeleid - Een meertalige 
woordenlijst voor een uitgebreid Europa. Luxemburg: Publicatiebureau.          

- AFPA - Association nationale pour la formation professionnelle des adultes 
(1992). Vocabulaire des formateurs [Woordenschat van opleiders]. Parijs: AFPA.          

  
Validatie van leerresultaten 
Bevestiging door een bevoegde instantie dat leerresultaten (kennis, vaardigheden en / of 
competenties) die door een persoon zijn verworven in een formele, niet-formele of 
informele setting, zijn beoordeeld op basis van vooraf gedefinieerde criteria en voldoen aan 
de vereisten van een validatiestandaard. Validatie leidt doorgaans tot certificering. 
Bron: Cedefop. 
  
Beroepsonderwijs en -opleiding (VET) 
Onderwijs en opleiding die tot doel hebben mensen uit te rusten met kennis, knowhow, 
vaardigheden en / of competenties die vereist zijn in bepaalde beroepen of in ruimere zin op 
de arbeidsmarkt. 
Bron: ETF - European Training Foundation (1997). Verklarende woordenlijst van 
arbeidsmarktvoorwaarden en standaard- en curriculumontwikkelingsvoorwaarden. Turijn: ETF. 
  
Werkgebaseerd leren 
Verwerven van kennis en vaardigheden door het uitvoeren van - en reflecteren op - taken 
in een beroepscontext, hetzij op de werkplek (zoals alternerende opleidingen) of in een 
instelling voor beroepsonderwijs en -opleiding. 
Bron: Cedefop (2011). Woordenlijst - Kwaliteit in onderwijs en opleiding / Glossar - Qualität in der 
allgemeinen und beruflichen Bildung / Glossaire - La qualité dans l'enseignement et la 
formation. Luxemburg: 
Publicatiebureau. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4106_en.pdf [geraadpleegd op 
30.7.2020]. 
  

https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4106_en.pdf


 

 

Leren op de werkplek 
Studietype dat het verwerven van kennis, vaardigheden en competenties inhoudt door het 
uitvoeren van - en nadenken over - taken in een beroepscontext, hetzij op de werkplek 
(zoals alternerende opleidingen) of in een instelling voor beroepsonderwijs en -opleiding. 
Bron: Europese Commissie (2019): Programmagids Erasmus +, versie 2 (2019). 
  
Jongeren 
Personen tussen 13 en 30 jaar. 
Bron: Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 
2013 tot vaststelling van `` Erasmus + '': het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, 
jeugdzaken en sport en tot intrekking van Besluiten nr.1719 / 2006 / EG, nr.1720 / 2006 / EG en 
nr.1298 / 2008 / EG (1), Publicatieblad van de Europese Unie L347, 20 december 2013 

  

  

 
 
  



 

 

Bijlage 2 – Enquête sjablonen 

Richtlijnen voor desk survey 

 
Welke leerdoelen worden genoemd in het curriculum voor onderwijs en eventueel in nationale 
programma’s met betrekking tot Industrie 4.0? 

Technische competenties Zachte competenties 

  ● ...        ● ...       

  
Heeft u voorbeelden van bedrijven, instanties of andere stakeholders die specifieke 
competenties eisen bij het werken in Industrie 4.0? 

  
  
  
  

  
Waar zie je, van wat je nu weet, een gebrek aan competenties tussen de industrie en het onderwijs in 
relatie tot industrie 4.0? 

  
  
  
  

  
Evalueer op basis van uw onderzoek en ervaring aan welke bekende didactische aanpak u de voorkeur 
geeft en waarom, wanneer u lesgeeft in Industrie 4.0: (bijv. Projectwerk, probleemgestuurd leren, 
prototyping, interdisciplinair, instructie, flipped classroom, beroepsonderwijs en -opleiding, lezing etc. ) 
 

1. Case-studies / probleemgestuurd leren inclusief een multidisciplinaire benadering - omdat het 
onafhankelijke probleemoplossing bevordert en een holistisch perspectief aan de taak geeft - net 
als in het professionele leven; Probleem of uitdaging met betrekking tot echte gevallen; Echte 
probleemgestuurde leeractiviteiten die de studenten kennen van de bedrijven en waar de 
oplossingen voor ingezet kunnen worden. 

2. Projectwerk (Future Factory als een multi-professioneel leerplatform); het bevordert zachte 
vaardigheden zoals samenwerking, communicatie en onafhankelijke 
probleemoplossing; Projectwerk, omdat het leerlingen ertoe brengt om onderwerpen vanuit een 
breder en meer branche gerelateerd perspectief te benaderen; Projectwerk, aangezien leerlingen 
hun eigen project kunnen kiezen om competenties te ontwikkelen en ook organisatorische 
vaardigheden te ontwikkelen; het hele plaatje leren zien van een project dat in het bedrijfsleven 
wordt uitgevoerd 

3. Exploratief en coöperatief leren in omgedraaide klasomgevingen, omdat het de gemeenschapszin 
bevordert, leerlingen en hun nieuwsgierigheid boeit, zelfvertrouwen en zelfeffectiviteit 
opbouwt; Flipped Classroom (eLearning) + 

4. Een multidisciplinaire aanpak zou nodig zijn om de "realiteit" die studenten op de werkplek zullen 
vinden te weerspiegelen; Veelvormig leren; Interdisciplinaire benaderingen zijn belangrijk in 
Industrie 4.0 omdat het een reeks perspectieven biedt op problemen en uitdagingen 

5. BOO en / of echte omgeving - we leiden onze studenten op voor een professioneel leven en dit 
kan het beste op de werkplek worden bereikt. Maar soms heb je een trainingsomgeving nodig 
die lijkt op de werkplek. Gekwalificeerde getuigenissen zouden ook kunnen werken, omdat ze het 



 

 

gevoel en de behoeften van een echte werkomgeving in de "klas" kunnen brengen; Praktijkuren 
laboratorium; Stage 

6 Design thinking: Systematisch werken aan het genereren van ideeën en hoe gegevens kunnen 
worden gebruikt in specifieke projecten. Prototyping omdat het leerlingen helpt om de mindset in 
handen te krijgen en helpt hen om ideeën heel snel in daden om te zetten 

7. Samenwerkingshulpmiddelen / -methoden, meer in het algemeen, om leerlingen zoveel mogelijk 
voor te bereiden om te handelen zoals ze zullen doen in een bedrijf (die kunnen ook ontwerp-
denken, hackathons, enz. omvatten); Samenwerken 

8. Permanente evaluatie over het hele traject: toetsing van competenties, theorie, vaardigheden, 
evaluatie van projectwerk; Portfolio en reflectie 

9. Instructie, lezing; Gastdocenten uit de werkwereld: Industrie 4.0-specialisten 

10. Praktische lessen Engels om te kunnen werken in een internationale professionele context 

11. Agile projectmanagement; Leren op het werk; Lean management 

12. Conceptualisering van validatie van werkervaring; Innovatie en Ondernemerschap 

  
Wat denk je dat de grootste uitdagingen zijn voor studenten bij het leren over Industrie 4.0? 

  
  
  
  

  
Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor leraren bij het lesgeven over Industrie 4.0? 

  
  
  
  

  
Hoe denk je dat het onderwijs van I 4.0 er over 10 jaar op jouw school uitziet? 

  
  
  
  

  
Met welke belanghebbenden moet volgens jou rekening worden gehouden bij het in kaart brengen van 
de competenties om Industrie 4.0 te onderwijzen? 

  
  
  

  
Heeft u nog iets anders meegemaakt dat u wilt noemen? 

  
  
  
  

  

 

 

  



 

 

Vragenlijstgids voor interviews met belanghebbenden 
  
De volgende vragenlijst is gebaseerd op de antwoorden op de desk survey. De gids is een inspiratie voor 
wat je kunt vertellen in de interviews en de daaropvolgende rapportage. Mochten er nog andere 
belangrijke onderwerpen in de discussie aan de orde komen, dan kunt u die eventueel noteren. 
  
In onze Europese samenwerking hebben we de technische als basis voor Industrie 4.0 samengevat. bijv. 
geavanceerde productieoplossingen, additive manufacturing, augmented reality, simulatie, horizontale / 
verticale integratie, industrieel internet, cloud, cyberbeveiliging, big data en analyse. In de meeste 
opleidingen worden deze vaardigheden ondersteund door soft skills als complexe probleemoplossing, 
communicatie en teamwerk. 
Om te onderbouwen dat de studenten de doelen bereiken, hebben we verschillende didactische 
benaderingen overwogen. Overweeg en bespreek 2-3 en beslis als groep hoe u vindt dat het onderwijs 
georganiseerd moet worden. 
  

1. Case-studies / probleemgestuurd leren inclusief een multidisciplinaire benadering - omdat het 
onafhankelijke probleemoplossing bevordert en een holistisch perspectief aan de taak geeft - net 
als in het professionele leven; Probleem of uitdaging met betrekking tot echte gevallen; Echte 
probleemgestuurde leeractiviteiten die de studenten kennen van de bedrijven en waar de 
oplossingen voor ingezet kunnen worden. 

2. Projectwerk (Future Factory als een multiprofessioneel leerplatform); het bevordert zachte 
vaardigheden zoals samenwerking, communicatie en onafhankelijke 
probleemoplossing; Projectwerk, omdat het leerlingen ertoe brengt om onderwerpen vanuit een 
breder en meer branche gerelateerd perspectief te benaderen; Projectwerk, aangezien leerlingen 
hun eigen project kunnen kiezen om competenties te ontwikkelen en ook organisatorische 
vaardigheden te ontwikkelen; het hele plaatje leren zien van een project dat in het bedrijfsleven 
wordt uitgevoerd 

3. Exploratief en coöperatief leren in omgedraaide klasomgevingen, omdat het de gemeenschapszin 
bevordert, leerlingen en hun nieuwsgierigheid boeit, zelfvertrouwen en zelfeffectiviteit 
opbouwt; Flipped Classroom (eLearning) + 

4. Een multidisciplinaire aanpak zou nodig zijn om de "realiteit" die studenten op de werkplek zullen 
vinden te weerspiegelen; Veelvormig leren; Interdisciplinaire benaderingen zijn belangrijk in 
Industrie 4.0 omdat het een reeks perspectieven biedt op problemen en uitdagingen 

5. BOO en / of echte omgeving - we leiden onze studenten op voor het professionele leven en dit 
wordt het best bereikt op de werkplek. Maar soms heb je een trainingsomgeving nodig die lijkt 
op de werkplek. Gekwalificeerde getuigenissen zouden ook kunnen werken, omdat ze het gevoel 
en de behoeften van een echte werkomgeving in de "klas" kunnen brengen; Praktijkuren 
laboratorium; Stage 

6 Design thinking: Systematisch werken aan het genereren van ideeën en hoe gegevens kunnen 
worden gebruikt in specifieke projecten. Prototyping omdat het leerlingen helpt om de mindset in 
handen te krijgen en helpt hen om ideeën heel snel in daden om te zetten 

7. Samenwerkingshulpmiddelen / -methoden, meer in het algemeen, om leerlingen zoveel mogelijk 
voor te bereiden om te handelen zoals ze zullen doen in een bedrijf (die kunnen ook ontwerp-
denken, hackathons, enz. Omvatten); Samenwerken 

8. Permanente evaluatie over het hele traject: toetsing van competenties, theorie, vaardigheden, 
evaluatie van projectwerk; Portfolio en reflectie 

9. Instructie, lezing; Gastdocenten uit de werkwereld: Industrie 4.0-specialisten 

10. Praktische lessen Engels om te kunnen werken in een internationale professionele context 

11. Agile projectmanagement; Leren op het werk; Lean management 

12. Conceptualisering van validatie van werkervaring; Innovatie en Ondernemerschap 

  
  



 

 

 
 

PROFESSIONEEL PROFIEL 
 
Functieomschrijving: 

  

  
Maak een lijst van de achtergrond van de deelnemer en het type branche 

  

  
Als leraar: 
School typologie: 

  

  
EQF-niveau (s): 

  

  
Leeftijd van studenten: 

  

  
Weet u wat "Industrie 4.0" betekent? 

Ja   Nee   

  
Wat betekent het in ieder geval voor u? 

  
  
  

  
  
VRAGEN 
Welke didactische benadering heeft uw voorkeur en waarom, wanneer u lesgeeft in Industrie 4.0: 

  
  
  

  
Welke gevolgen heeft dit voor het huidige onderwijs gezien de prioriteiten die ze zojuist hebben 
gemaakt? 

  
  
  

  
Hoe organiseer je het lesgeven op basis van bovenstaande keuzes? Wat zijn de vereisten voor de 
competenties van de docenten? 

  
  
  

  
Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor leraren bij het lesgeven over Industrie 4.0? 

  
  
  



 

 

  
Hoe zorgt de docent voor een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven zodat lesgeven real-life 
wordt? 

  
  
  

  
Vereist de verandering in Industrie 4.0 aparte leerdoelen of kunnen deze worden geïntegreerd in het 
huidige onderwijs? 

  
  
  

  
Heeft u nog iets anders meegemaakt dat u wilt noemen? 

  
  
  

  

  
  

 
 
  
 

 

  



 

 

Partners 
  

 IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali (IT) 
 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE) 
 Berufsforderungsinstitut Oberösterreich (AT) 
 EDUGEP (PT) 
 EfVET - Europees forum voor technisch en beroepsonderwijs 

en -opleiding (BE) 
 Göteborgs Tekniska College AB (SE) 
 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (FI) 
 North West Regional College (UK-NI) 
 Politecnico di Milano - METID (IT) 
 Zeeland Business College (DK) 
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