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TU 0: INLEIDING EN ONTWIKKELING VAN DE EIGEN EXPERTISE 

TRAINING UNIT 0 INLEIDING EN ONTWIKKELING VAN DE EIGEN EXPERTISE 

LEAD PARTNER BFI-OOE 

TU PARTNERS IFOA, JAMK 

LINKED TUs GEEN 

LEARNING OUTCOMES TU0_LO1 : : De docent/trainer kent en begrijpt de gewenste 
leermethoden, de sterke en zwakke punten van zijn vaardigheden en 
kwalificaties. 
 
TU0_LO2: De docent/trainer is in staat om een plan te definiëren en uit 
te voeren om gestelde doelen te bereiken 
 
TU0_LO3: De docent/trainer is in staat om aanpassingsvermogen (aan 
veranderingen, nieuwe situaties en contexten, etc.) en flexibiliteit (om 
ermee om te gaan) weer te geven 
 
TU0_LO4:  
De docent/trainer is in staat om informatie en leerprocessen te 
analyseren via verschillende methoden 
 
TU0_LO5:  
De docent/trainer is in staat om informatie te zoeken en te vinden 
 
TU0_LO6: De docent/trainer is in staat om kennis te delen in plaats van 
te verdedigen 

INHOUD ❏ 2-3 Het leren van theorieën/methodes voor basisbegrip om jezelf te 
classificeren  
 

❏ gebruik van basisprojectmanagement om doelen te definiëren en te 
implementeren (Learning Outcomes) 
 

❏ geplande flexibiliteit (heb al een alternatief scenario in gedachten om 
de gestelde doelen te bereiken) 
 

❏ verzameling van mogelijke methoden om informatie- en leerprocessen 
te analyseren (nieuwe bubbel) 
 

❏ Stimulansen voor het delen van kennis  
 
 

METHODOLOGIE case study, quiz, taken 
 

BEOORDELING Peer review tussen studenten 

VOORKENNIS Neen 

DUUR 6u (incl peer review) 
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TU 1: MY FIELD IN RELATION TO 4.0 

TRAINING UNIT 1 MY FIELD INTO RELATION 4.0 

LEAD PARTNER NWRC 

TU PARTNERS GTC, BFI 

LINKED TUs Alle overige TU’s 

LEARNING OUTCOMES  
TU1_LO1: De docent/trainer is in staat om Industry 4.0 concepten te 
beschrijven aan studenten en collega's, met behulp van taal van een 
niveau dat past bij hun studenten / collega's 
 
TU1_LO2 De docent/trainer kan Industry 4.0 tools en technieken 
beschrijven en uitleggen die worden gebruikt in hun vakgebied 
 
TU1_LO3 De docent/trainer is in staat om plannen te maken voor de 
introductie van Industry 4.0 tools en technieken op gebieden waar ze 
momenteel niet worden gebruikt. 
 
TU1_LO4 De docent/trainer kan samen met studenten plannen maken 
voor de introductie van Industry 4.0 tools en technieken op gebieden 
waar ze momenteel niet worden gebruikt 
 
TU1_LO5 De docent/trainer is in staat om samen met lokale industrieën 
live projecten te ontwikkelen waarmee studenten kunnen helpen bij het 
plannen van het gebruik van Industry 4.0-tools en -technieken in echte 
situaties 
 
TU1_LO6: De docent/trainer is in staat om Industry 4.0 concepten te 
beschrijven aan studenten en collega's van buiten hun geboorteland 

INHOUD ❏ Beschrijf Industrie 4.0 aan een breed scala aan mensen, nationaal en 
internationaal (LO1, LO2, LO6) 

❏ Plan, samen met een reeks anderen, voor het gebruik van Industry 
4.0-tools (LO3, LO4) 

❏ Introduceer, samen met bedrijven, Industry 4.0 tools in werksituaties 
voor gebruik door studenten (LO5) 
 

METHODOLOGIE Ontwikkeling van eenvoudige, multimediale overzichten van concepten, 
voorbeelden van industriële contexten waar tools kunnen worden 
gebruikt, voorbeeldcases van daadwerkelijk gebruik van I4.0-tools, 
bekritiseerd door bedrijfsgebruikers (indien mogelijk).   
 
 

BEOORDELING Meerkeuzequizzen in de MOOC, korte case study presentatie, inclusief 
tools beschrijvingen en beschrijving van de planning voor daadwerkelijk 
gebruik van Industry 4.0 tools    
 

VOORKENNIG Relevante contacten in het werkveld zijn noodzakelijk of moeten 
bewerkstelligd worden. 
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DUUR 5u 
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TU 2: DESIGN VAN LEEROMGEVING EN ERVARING 

TRAINING UNIT 2 DESIGN LEEROMGEVING EN ERVARING 

LEAD PARTNER JAMK 

TU PARTNERS APH 

LINKED TUs TU0, TU1, TU4, TU6 

LEARNING OUTCOMES TU2_LO1: De docent/trainer is in staat om branche 4.0 gerelateerde 
beoogde leerresultaten te definiëren en te beschrijven met een 
leerlinggerichte aanpak. 
 
TU2_LO2: De docent/trainer is in staat om een leeractiviteiten te 
ontwerpen op basis van beoogde leerresultaten. 
 
TU2_LO3:De docent/trainer is in staat om activiteiten te ontwerpen voor 
beoordeling voor leren (feedback en zelfevaluatie).  
 
TU2_LO4: De docent/trainer is in staat om leermiddelen te kiezen die de 
leeractiviteiten ondersteunen in een optimale leeromgeving. 

INHOUD ❏ Model voor het beschrijven van beoogde leerresultaten.  

❏ Modellen van leerlinggerichte leeractiviteiten. 

❏ Manieren om feedback en zelfevaluatie van studenten te 
implementeren.  

❏ Verschillende leeromgevingen voor een leeractiviteit.  
 

METHODOLOGIE De trainer maakt een plan van een cursus met beoogde leerresultaten, 
leeractiviteiten en leeromgevingen. Hij/zij maakt ook een visualisatie van 
de beoordelingsactiviteiten (assessment for learning). 
(Obs. beoordeling en evaluatie is in TU4) 

BEOORDELING De trainer maakt zelfevaluatie van cursusplan en visualisatie van 
beoordelingsactiviteiten.  
(obs. mogelijk delen met peer trainers)  

VOORKENNIS De trainer is vertrouwd met  ILOs van TU0 en TU1. 
 

DUUR 5u 
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TU 3: LEERERVARING IMPLEMENTEREN 

TRAINING UNIT 3 LEERERVARING IMPLEMENTEREN 

LEAD PARTNER POLIMI 

TU PARTNERS IFOA 

LINKED TUs TU2 

LEARNING OUTCOMES TU3_LO1 De docent/trainer, zich bewust van haar/zijn rol van docent-
ontwerper van leerervaringen, is in staat  

❏ het uitvoeren van een leerprogramma/proces in zijn geheel; 
- het analyseren van zijn/haar eigen onderwijsaanpak, het aanpassen en 
verbeteren ervan; 

❏ om een activiteit te stoppen of een plan te wijzigen, als de studenten 
niet goed betrokken zijn, niet klaar zijn om met de situatie om te gaan, 
afgeleid door iets externs. 
 
TU3_LO2 De docent/trainer is, rekening houdend met de belangrijke rol 
van de buitenwereld, in staat  

❏ om te communiceren met alle actoren van het leerproces; 

❏ om interacties, verbanden en verbanden tussen de onderwerpen te 
creëren; 

❏ het stimuleren en beheren van de interacties tussen andere 
belanghebbenden, zoals instellingen en vertegenwoordigers van de 
arbeidsmarkt; 

❏ om input te verzamelen van alle actoren die betrokken zijn bij het 
leerproces.  
 
TU3_LO4 De docent/trainer is in staat om de leerresultaten op een 
duidelijke en specifieke manier met de klas te delen, zodat leerlingen 
betrokken en betrokken kunnen zijn bij het leerproces en zich bewust zijn 
van de eindresultaten. 
 
TU3_LO5 De docent/trainer, die zijn/haar onderwijs interpreteert als het 
creëren van studentgerichte leerprocessen, is in staat 

❏ om de juiste tools en kanalen te kiezen om te werken en te 
communiceren,  

❏ om de activiteiten te plannen en de planning bij te houden,  

❏ rekening te houden met de vaardigheden van de verschillende 
studenten en gelijke toegang tot zijn onderwijs te waarborgen. 
 
TU3_LO6 De docent/trainer, is in staat om actieve leeractiviteiten uit te 
voeren 

❏ het creëren van positieve leercontexten waarin studenten worden 
aangemoedigd om nieuwe kennis, vaardigheden en competenties te 
verwerven, deel te nemen aan en samen te werken met elkaar; 

❏ het betrekken van studenten in verschillende situaties, variërend van 
individueel werken tot werken in tweetallen of in groepen om een 
opdracht uit te voeren, om een omgeving of een situatie te verkennen, 
om over een onderwerp te praten,  
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❏ het ontwikkelen van vaardigheden van studenten zoals autonomie, 
creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, 
samenwerken, communiceren, onderhandelen en actief luisteren. 
 
TU3_LO7 De docent/trainer kan  

❏ de tijd in de klas om problemen te bespreken, vragen te 

beantwoorden, activiteiten voor te stellen die zijn ontworpen om 

het klaslokaal te activeren  

❏ de tijd thuis om studenten het cursusmateriaal te laten 

bestuderen (boek, pdf, video's...), met de "flipped classroom" -

aanpak. 

 

TU3_L08 De docent/trainer is in staat  

❏ om de studenten alle juiste informatie te geven om hen de taak 

te laten uitvoeren, 

❏ om inhoud weer te geven die de cursisten helpt nieuwe 

informatie te combineren met eerder geleerde informatie, 

❏ om hen tijdens de cursus te ondersteunen volgens verschillende 

behoeften 

 

TU3_LO09 De docent/trainer is in staat  

❏ de voortgang van de studenten grondig te volgen, verschillende 

methoden en instrumenten, en hen aan te moedigen vooruitgang 

te boeken 

❏ om begeleiding en feedback te geven aan studenten. 

 

INHOUD Video 's 
Casestudy's om voorbeelden en ervaringen voor te stellen in termen van 
reproduceerbaarheid 
Teksten en pdf 
Infographics 
Individuele activiteiten, peer learning om studenten aan te moedigen 
hun kennis in te zetten en vaardigheden en competenties te ontwikkelen 
Activiteiten gericht op het leren kennen van nieuwe tools om de 
interactie van studenten te verbeteren (vooral handig voor het 
uitgebreide klaslokaal) 
 

METHODOLOGIE De voorgestelde methodologische benadering is gebaseerd op het belang 
van de ervaring en volgt deze stappen: 
& gt; Concrete ervaring: het presenteren van een concrete ervaring (case 
study) 

❏ Reflectieve observatie: laat docenten/opleiders nadenken over 

de gepresenteerde casestudy en begin met het selecteren van de 

essentiële factoren, begrijp de sequenties en de belangrijkste 

kenmerken ervan. 

❏ Abstract Conceptualisatie: hij/zij docenten/opleiders kunnen nu 

algemene conclusies trekken uit de observatie van de ervaring  



 

Het opleidingsprogramma – 9 

❏ Actief experimenteren: de docenten/trainers passen de geleerde 

concepten toe in nieuwe reële of realistische contexten. 

BEOORDELING Formatieve beoordeling: niet beoordeelde activiteiten (quizzen, 
reflectieve quizzen en activiteiten, collegiale evaluatie) 
 
Summatieve beoordeling: beoordeelde quizzen, van 5 tot 10 vragen die 
het kennisniveau van de gebruiker formeel evalueren na het volgen van 
deze trainingseenheid. Ook nodig om het certificaat aan het einde van de 
MOOC te krijgen. 
 

VOORKENNIS Geen 

DUUR 5u 
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TU 4: EVALUATIE / BEOORDELING 

TRAINING UNIT 4 EVALUATIE / BEOORDELING 

LEAD PARTNER EDUGEP 

TU PARTNERS  

LINKED TUs  

LEARNING OUTCOMES TU4_LO1: De docenten/trainer is in staat om de learrning van studenten 
te beschrijven en te monitoren; 
 
TU4_LO2: De docent/trainer is in staat om risico's bij procesverandering 
te evalueren en te onderzoeken; 
 
TU4_LO3: De docenten/trainer is in staat om te rapporten en delen met 
studenten die regelmatig beoordelingen vinden en bespreekt de 
resultaten van deze beoordelingen; 
 
TU4_LO4: De docent/trainer is in staat om het leren regelmatig te 
beoordelen; 
 
De docent/trainer is in staat om beoordelingsmethoden te selecteren die 
het beste bij de leerlingen passen en contexten te leren (inclusief 
zelfevaluatie en peer assessment); 
 
TU4_LO6: De docent/trainer is in staat om tools te selecteren die het 
beste bij de leerlingen passen en contexten te leren; 
 
TU4_LO7: De docenten/trainer is in staat om gebruik te maken van 
digitale assessment tools; 
 
TU4_LO8: De docent/opleider kan de gekozen beoordeling 
verantwoorden  

INHOUD 1. Inzicht in verschillende beoordelingstechnieken en hun scopes 
2. Algemene kennis van leerresultaten en inhoud van andere 
leermodules/eenheden (indien aanwezig) die het leertraject 
samenstellen 
3. Kennis en definitie van individuele en collectieve verwachte 
leerresultaten 
4. Tools voor digitale beoordeling en afstandsbeoordeling en hun 
toepassingsgebied (toepassingsgebied, voor- en nadelen) 
5. Identificatie en toepassing van de innovatieve evaluatiestrategieën 
6. Aanpassing van de beschikbare middelen in het evaluatieproces 
7. Procesmanagementmethodologieën (bijv. klassiek, Agile, XPM, Scrum, 
lean, Kanban, etc.) en hun relaties met I4.0 (bijv. big data, IoT, etc.) 
8. Kennis van kwaliteitsmanagementprincipes en meest voorkomende 
benaderingen, waaronder PDCA en EQAVET 
 

METHODOLOGIE Het trainingsprogramma moet een onderdeel bevatten voor het leren 
van inhoud via een expository en ondervragingsmethode (het bekijken 
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van video's, het lezen van documenten, casestudy, vragenlijsten, quizzen, 
taken). 
 

BEOORDLEING Multiple choice; quizzen 
 

VOORKENNIS / 

DUUR 6u 
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TU 5: INNOVATIE / IDEEEN VOOR LERAARS EN LERENDEN 

TRAINING UNIT 5 INNOVATIE / IDEEEN VOOR LERAARS EN LERENDEN 
LEAD PARTNER AP HOGESCHOOL 
TU PARTNERS BFI-OOE & POLIMI 
LINKED TUs TU2, TU3, TU6 
LEARNING OUTCOMES TU5_LO1 De docent/trainer kan, in een duidelijk overzicht, de trends in 

maatschappij, technologie en arbeidswereld in kaart brengen 

 
TU5_LO2 De docent/trainer kan een netwerk opzetten van mensen die 
werkzaam zijn in innovatieve organisaties/bedrijven 

   
TU5_LO3 De docent/trainer kan een netwerk van mensen/collega's 
opzetten met behulp van innovatieve lesmethoden 

 
TU5_LO4 De docent/trainer  kan tijdens zijn/haar opleiding(en) innovatieve 
methoden gebruiken (zoals bijvoorbeeld design thinking, co-creatie en 
docent/trainer-centric innovatie) 

 
TU5_LO5 De docent/trainer kan innovatie overbrengen naar 
leermogelijkheden 

 
TU5_LO6 De docent/trainer kan een proof of concept maken voor een 
innovatief educatief traject/cursus  

 
TU5_LO7 De docent/trainer kan kritisch denken stimuleren tijdens het 
leerproces 

 
TU5_LO8 De docent/trainer kan kritisch kijken naar innovatie en beslist of 
de innovatie bijdraagt aan een bepaalde 
strategie/organisatie/curriculum/leerproces 
 

INHOUD  Evaluatie van de werkomgeving: trends in maatschappij, technologie en 
arbeidsmarkt (LO1) 

 Actief netwerken (intra en extra muros) om duurzame samenwerking 
op te zetten(LO2 & LO3) 

 Innovatieve lesmethoden: Design Thinking, Hackaton, spead dating (on 
& offline), real life business cases, co-creatie, docent/trainer-centric 
innovatie (LO4 & LO5)                                                                                                                                         

 Een proof of concept voor een innovatief onderwijstraject/cursus (LO6) 
opzetten 

 Kritische reflectie op innovatie in een bepaalde 
strategie/organisatie/curriculum/leerproces (LO7 & LO8) 

 
 

METHODOLOGIE De docent/trainer leest de theoretische beschrijving van elk onderwerp 
(max 1 pagina + links naar interessante sites/youtube kanalen/extra 
informatie)                
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Het meegeleverde format helpt de docent/trainer om de theoretische 
kennis toe te passen en te implementeren in de leeromgeving. 
                                                                                                                                                                                                                                              

BEOORDELING Formats die de trainer kunnen helpen de vaardigheden te verwerven om 
een innovatieve leeromgeving te creëren. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
Geen toets maar meer een toolbox met handige documenten, zoals een 
stappenplan, om de trainer te helpen de kennis over te brengen naar 
zijn/haar dagelijkse lessen. 

VOORKENNIS De leraar is open minded 
DUUR 5u 
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TU 6: STAGE 

TRAINING UNIT 6 STAGE 

LEAD PARTNER GTC 

TU PARTNERS APH, IFOA 

LINKED TUs TU0 - TU5 

LEARNING OUTCOMES TU6_LO1: De docent/trainer is in staat om geschikte bedrijven te 
identificeren die passen bij de LO's in het trainingsprogramma  
 
TU6_LO2: De docent/trainer is in staat om de student te matchen 
met het juiste bedrijf, op basis van het profiel/ de persoonlijke 
doelen van de student en de behoefte van het bedrijf aan 
competentie  
 
TU6_LO3: De docent/trainer is in staat om zowel student als 
mentor/trainer op de werkplek voor te bereiden op hun 
respectievelijke rollen tijdens de stage, , d.w.z. het communiceren 
van praktische informatie, het uitleggen hoe LO's zullen worden 
beoordeeld en het stellen van de juiste verwachtingen   
 
TU6_LO4: De docent/trainer is in staat om online te communiceren 
met student en mentor/trainer en/of door de werkplek te 
bezoeken  
 
TU6_LO5: De docent/trainer is in staat om de uitvoering van LO's 
continu te beoordelen op basis van dialoog met zowel student als 
mentor/trainer  
 
TU6_LO6: De docent/trainer is in staat om de stage te evalueren in 
dialoog met zowel student als mentor/trainer  
 
TU6_LO7: De docent/trainer is in staat om continu 
verbetertechnieken, d.w.z. PDCA, toe te passen op het stageproces 
om de stage-ervaring aan te passen en te verbeteren 

INHOUD Deze TU biedt trainers de mogelijkheid om soft skills te 
ontwikkelen voor het werken met stage in I4.0. De TU gebruikt de 
'driehoek' student-trainer-mentor als uitgangspunt en richt zich op 
hoe ze alle drie betrokken kunnen worden bij het plannen, 
implementeren en beoordelen van stages vanuit een I4.0 
perspectief. 
 

METHODOLOGIE  
Voor-Tijdens-Na stage; korte films met vragen om over na te 
denken. Focus op best practice bij de voorbereiding op WP, tijdens 
WP en na WP. Rekening houdend met alle LO's en soft skills die 
erin zijn ingebed.   
 

BEOORDELING Meerkeuze (maar groepswerk en dialoog zouden beter geschikt 
zijn voor de LO's - stel dit indien mogelijk voor aan leerlingen? LO's 
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in TU6 kunnen worden beoordeeld door de curseur die een eigen 
check-list maakt voor stage?)   

VOORKENNIS Eenheid voor opleiders die verantwoordelijk zijn of zullen zijn voor 
de planning, uitvoering en beoordeling van stages voor studenten 
in de beroepsopleiding. 

DUUR 6u 
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