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Afkortingen 
 

 

EU Europeese Unie 

HVET Hoger beroepsonderwijs en -opleiding 

I4.0 Industrie 4.0 

ICT Informatie-en communicatietechnologie 

IoT internet van dingen 

HET Informatie-en communicatietechnologie 

KSA Kennis, vaardigheden, attitudes 

MOOC Massale online open cursus 

OER Educatieve bronnen openen 

PDCA Plan-Do-Check-Act (stappen van de cirkel van Deming) 

TU Trainingseenheid(en) 

DIERENARTS Beroepsonderwijs en -opleiding 

WP Stage 

XPM Extreem projectmanagement 
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Voorwoord 
"Fit for 4.0: 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 trainers 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 in de arbeidswereld beschrijven. 

Beroepsopleiding kan "de eerste keuze" worden om deze transformatie door te maken, maar 

op dit moment kunnen slechts enkele opleidingscentra in Europa de benodigde apparatuur 

gebruiken en, wat nog belangrijker is, leraren en opleiders zijn zich niet bewust van de omvang 

van dergelijke veranderingen, of kunnen profiteren de vereiste hulpmiddelen (eerst 

conceptueel en methodologisch, dan technologisch). Sommigen van hen hebben de neiging 

zich te concentreren op lesgeven in plaats van op leren; sommigen zijn niet volledig op de 

hoogte van de bestaande online-hulpmiddelen voor leren, onderwijzen en beoordelen; 

sommigen gaan niet zoveel met elkaar om als ze zouden kunnen, denkend dat ze de knowhow 

hebben om te 'verdedigen'; sommigen hebben een duidelijker beeld nodig van de aard, 

implicaties en werkelijke betekenis van het 4.0-paradigma, dat niet alleen "Industrie" 4.0 en 

technologie is, maar ook de hele samenleving omvat. 

Om beroepsonderwijs en -opleiding duurzaam te maken, is het relevant om de tijden en 

hulpmiddelen bij te werken, waarbij de samenwerking tussen leraren/opleiders, lerenden, 

aanbieders van opleidingen, bedrijven, sociale afdelingen en lokale autoriteiten wordt 

bevorderd. 

Fit for 4.0 wil deze uitdaging aangaan door een reeks competenties te beschrijven die nuttig 

zijn voor leerkrachten in het beroepsonderwijs en -opleiding (VET), en door een reeks 

opleidingsmodules geschikt voor “4.0” te ontwikkelen en te testen, in strikte 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. 

geest van het voorzien in een echt "strategisch partnerschap". 

Dit document beschrijft de derde projectoutput en presenteert een set van 7 

trainingseenheden, gebaseerd op de onderscheidende competenties die zijn geïdentificeerd 

voor "4.0-ready" docenten en trainers (zie "Set van competenties gericht op het train-de-

trainer-programma", beschikbaar op projectwebsite op www.fitfor4-0.eu ). Zoals de titel van 

dit document aangeeft, zijn de competenties die de leeroutput van dit traject vormen niet 

technologisch, maar bestrijken ze de didactische, strategische en persoonlijke domeinen, met 

als doel leerkrachten en opleiders te voorzien van een beter bewustzijn, bruikbare 

hulpmiddelen en een sterker ontwerpvermogen. , leveren en beoordelen de leerkansen die ze 

studenten bieden. 

Dit document is ook vrij online toegankelijk op de projectwebsite. 

http://www.fitfor4-0.eu/


 

4– Het opleidingstraject 

 
  



 

Het opleidingstraject – 5 

 

1. Het project Fit voor 4.0 
 

grondgedachte 
Het project volgt een ontwikkelingstraject in drie stappen. 

Stap 1 , gebaseerd op bestaande studies en directe ervaringen van leraren in de partnerlanden 

over veranderingen die worden veroorzaakt door Industrie 4.0, is gericht op: 

 het beschrijven en benadrukken van competenties die trainers nodig hebben, met 

speciale verwijzing naar de mechanische/mechatronische/automotive sectoren, 

rekening houdend met ICT-vaardigheden als motor voor de "4.0-wereld". De focus ligt 

vooral op cross/soft skills, naast de professionele die leraren 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 te bedden in hun dagelijkse werk. 

Stap 2 ontwerpt en test een train-the-trainers-programma, gestructureerd in 

trainingseenheden op basis van leerresultaten, met een alomtegenwoordig en "intelligent" 

gebruik van IT-tools. Het programma zal worden ontwikkeld in samenwerking met partners 

uit de lokale industrie, met name wat leerdoelen betreft, en omvat bijvoorbeeld: 

 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 veranker je 4.0 in alle vakken, hoe laat je 

trainers samenwerken; 

 co-design met bedrijven: hoe kan de samenwerking tussen docenten, opleiders en 

ondernemingen worden verbeterd; 

 gezamenlijke leerevaluatie door opleiders en bedrijven, inclusief evaluatie van 

informeel en niet-formeel leren; 

 hoe up-to-date 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 is gericht op het waarborgen van mainstreaming en impact van resultaten in 

partnergebieden. Trainers in de steekproefgroep zullen de resultaten benutten in hun 

dagelijkse activiteiten, door een deel van/volledige programma's te herzien/op te stellen op 

basis van geleerde lessen. Trainers en stagiairs in partnergebieden zullen deelnemen aan een 

vriendschappelijke wedstrijd, waarbij ze strijden om best practices te leveren. De effectiviteit 

wordt beoordeeld samen met geassocieerde partners en de resultaten worden verzameld in 

richtlijnen, inclusief geschiedenissen die cases beschrijven die uit de wedstrijd naar voren 

komen. 
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Doelstellingen 

Projectdoelstellingen zijn: 

- het beschrijven van een “minimum” aan vaardigheden, namelijk didactisch en 

transversaal, die leraren/opleiders nodig hebben, met name degenen die betrokken 

zijn bij het Hoger Beroepsonderwijs en -opleiding (HVET), met betrekking tot de 4.0-

transitie; 

- het ontwikkelen van een tool voor zelfbeoordeling van competenties, waarmee 

docenten/opleiders in het beroepsonderwijs en -opleiding kunnen meten in hoeverre 

ze klaar zijn voor de 4.0-wereld en digitale transformatie; 

- ontwikkelen en testen, in nauwe samenwerking met ondernemingen, van een 

bronnenpakket voor trainers, een trainingsprogramma dat wordt aangeboden als een 

MOOC (Massive Online Open Course), compleet met voorbeelden van 

trainingsmateriaal, methoden voor leerevaluatie, innovatieve tools voor training en 

leren; 

- die MOOC benutten om een voorbeeldgroep van trainers op te leiden, die hun leren 

zullen testen door samen met bedrijven trainingsmodules/programma's in dit nieuwe 

4.0-concept te ontwerpen; 

- dergelijke producten voor iedereen beschikbaar maken, ook buiten het partnerschap, 

via een kennisbank van Open Educational Resources (OER) die vrij toegankelijk is via 

hetzelfde online platform dat door de steekproefgroep wordt gebruikt; 

- het identificeren van een reeks beleidsaanbevelingen/suggesties voor lokale, nationale 

en Europese besluitvormers, voor toekomstige actualisering van de competenties van 

leerkrachten en opleiders. 

Om de concreetheid te waarborgen, richt het project zich op de mechanische, mechatronische 

en automobielsectoren, waar geavanceerde digitale competenties nodig zijn, de digitale 

revolutie al is begonnen en zinvolle bedrijfservaring aanwezig is. 

Het train-de-trainer-programma is vooral gericht op het verbeteren van vaardigheden voor 

lesgeven, met behulp van innovatieve methoden en hulpmiddelen, waarbij het 4.0-paradigma 

wordt ingebed in het dagelijkse werk. Daarom gaat het over onderwerpen als het begrijpen 

van de zin en de impact van het 4.0-paradigma op studie en werk, of hoe je samen met collega's 

en bedrijven interdisciplinaire 4.0-leerervaringen kunt ontwikkelen en uitvoeren, hoe je 

gebruik kunt maken van trainingsmethoden die de operationele processen op de werkplek, 

hoe competenties te beoordelen in het digitale tijdperk, enzovoort. 

Dit train-de-trainer-programma is praktisch en tegelijkertijd "intrinsiek digitaal", opgebouwd 

met dezelfde instrumenten die het biedt, namelijk door transnationale teams samengesteld 

uit trainers en bedrijfsexperts, die gebruik maken van online samenwerkingsplatforms. 

Trainers die het programma volgen, leren door bedrijven te bezoeken, door te discussiëren 

met collega's (zelfs op afstand), door gebruik te maken van Design Thinking en Instructional 
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Design-technieken, 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, 

docenten/opleiders en ondernemingen; 

- beschikbaarheid van duurzame tools, overdraagbaar naar andere economische 

sectoren en andere Europese landen. 

Figuur 1 vat het projectconcept en -model samen. 

 

 

Afbeelding 1 – Het Fit for 4.0-model 
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2. Het opleidingstraject 

2.1. Het ontwikkelingsproces 
Het doel van de uitgevoerde activiteiten was het definiëren en beschrijven van de Training 

Units (TU) van het trainingstraject voor docenten en trainers, die in de volgende fasen van het 

project in een MOOC zouden moeten worden geïmplementeerd. In dit stadium waren de 

inhoud en het trainingsmateriaal geen probleem. De focus lag veeleer op leerresultaten. 

Partners gingen uit van de set van 8 niet-technologische competenties die in de voorgaande 

fasen van het project werden geïdentificeerd en beschreven in termen van kennis, 

vaardigheden en attitudes (KSA). Ze staan opgesomd in figuur 2. In feite werken en 

interageren beide docenten en trainers in een ondersteunende technologische/digitale 

context, met een didactisch doel, een leven lang leren en eigen persoonlijke ontwikkeling, met 

een algemeen zicht op strategische continue verbetering: daarom , hebben we hun 

competenties toegewezen aan een van deze drie domeinen. Domeinen zijn niveau-

onafhankelijk (of niveauoverschrijdend), omdat ze expertisegebieden definiëren, in plaats van 

te meten in welke mate een competentie wordt beheerst. Grenzen van domeinen overlappen 

elkaar en vereisen aanpassing in verschillende contexten: als een competentie naar meer 

domeinen kan verwijzen, hebben we deze toegewezen aan de best passende. 

 

Figuur 2 – De acht onderzochte competenties 

 

Met het oog op het ontwerpen van een leertraject voor leerkrachten en opleiders, begonnen 

de partners met het "vertalen" van de totale KSA-set die wordt gedekt door de 8 competenties 

in figuur 2. in leerdoelen: dat omvatte groeperen, herformuleren, synthetiseren. 

De leerresultaten werden vervolgens 'geclusterd' op basis van logische nabijheid en 

verwachte leereffectiviteit en -efficiëntie. Hiaten en overlappingen tussen leerresultaten 

werden gecontroleerd om de uiteindelijke kern van een aantal trainingseenheden te bepalen. 

Technologische/digitale onderbouwing 

 

   titel  

 

d
om

ei
n

 

Didactisch 

D.1. – Ontwerp leerervaringen met een 4.0-aanpak  

D.2. – Implementeer leerervaringen met een 4.0-aanpak  

D.3. – Beoordeel leerervaringen met een 4.0-aanpak  

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  
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Elke eenheid kreeg vervolgens een titel en een volgnummer. De "eerste" TU in de reeks was 

genummerd "0", zoals het staat als een inleiding tot alle andere eenheden. Meer nog, het 

voorgestelde volgnummer volgt een logische volgorde in het leerproces, maar moet alleen als 

referentie worden beschouwd, aangezien er geen vereiste is om de eenheden op een rij te 

nemen, zoals verder uitgelegd in paragraaf 2.2. 

Tabel 1 toont de set trainingseenheden. 

 

N. titel 

TU0 Introductie & eigen expertise ontwikkelen 

TU1 Mijn vakgebied in relatie tot 4.0 

TU2 Leeromgevingen en leerervaringen ontwerpen met een 4.0-aanpak 

TU3 Leerervaringen implementeren met een 4.0-aanpak 

TU4 Leerervaringen beoordelen met een 4.0-aanpak 

TU5 Innoveren: ideeën voor lesgeven en leren 

TU6 Trainingen voor stage en interactie met stakeholders 

Tabel 1: de set Training Units 

 

Meer nog, tabel 2 brengt Figuur 2 en Tabel 1 samen en laat zien hoe TU's de initiële reeks 

competenties dekken. 

 

TU 
Competenties behandeld 

D.1 D.2 D.3 D.4 P.1 P.2 S.1 S.2 

TU0 – Introductie & eigen expertise ontwikkelen         

TU1 - Mijn vakgebied in relatie tot 4.0         

TU2 - Ontwerpen van leeromgevingen …         

TU3 - Implementeren van leerervaringen …         

TU4 - Leerervaringen beoordelen …         

TU5 - Innoveren: ideeën voor lesgeven en leren         

TU6 - Trainingen voor stage en interactie …         

Tabel 2: competenties bestreken door Training Units 

 

Het is vrij duidelijk dat elke TU meer dan één competentie bestrijkt, en dat elke competentie 
door meer TU's wordt gedekt. Deze redundantie is vanzelfsprekend, aangezien sommige TU's 
een deel van KSA dekken voor een bepaalde competentie, en andere TU's andere delen van 
KSA kunnen dekken die verband houden met dezelfde competentie. De redundantie is ook 
opzettelijk, daar waar dezelfde KSA vanuit verschillende invalshoeken moet worden 
behandeld, of moet worden opgeroepen en uitgediept. 

Na het definiëren van het aantal, de titels en de leeruitkomsten voor de TU's, zijn de partners 
het eens geworden over een structuur voor hun beschrijving, een aantal verklarende velden 
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(zie volgende paragraaf). Elke eenheid werd vervolgens toegewezen aan een groep partners 
(één was verantwoordelijk voor de definitieve beschrijving van de TU en de andere werkten 
mee), die het ontwikkelden volgens een gemeenschappelijk sjabloon. 

De conceptversie van elke TU werd vervolgens collegiaal beoordeeld door andere partners 
dan de ontwikkelaars, in deze volgorde: 

 zelfevaluatie door de TU-auteurs 
 peer review door 2 partners, op basis van dezelfde vragen als de zelfevaluatie 
 online ontmoeting tussen auteurs en recensenten 
 op basis van feedback van peer review, eventuele aanpassingen aan individuele TU's 
 validatie van output door alle partners. 

De definitieve versie van de TU's is weergegeven in paragraaf 2.3. 

De rol van elke partner in het ontwikkel- en beoordelingsproces staat in bijlage 1. 

 

2.2. De structuur van de trainingseenheden 
Elke trainingseenheid wordt gekenmerkt door een reeks attributen die deze duidelijk identificeren, 

beschrijven en de relevante aspecten met betrekking tot de levering benadrukken. De keuze voor deze 

attributen is gemaakt op basis van twee behoeften, die vertaald zijn in twee doelstellingen voor de 

partners: 

1. op het gebied van training : leraren en trainers een duidelijke indicatie geven van de 

doelstellingen van elke trainingseenheid, dat wil zeggen de resultaten die kunnen worden 

bereikt zodra de eenheid is geslaagd, en een reeks richtlijnen (betreffende inhoud, methoden 

en ondersteunende hulpmiddelen) die nuttig zijn om bij te dragen aan de best mogelijke 

uitvoering van de eenheid; 

2. in termen van overdraagbaarheid : ofwel de erkenning bevorderen van competenties die zijn 

verworven/verbeterd door de implementatie van de eenheden, ofwel de aanpassing aan 

andere landen/contexten. 

Aan de bovenstaande doelstellingen werd één keuze toegevoegd: de niet-uitputtelijkheid van de 

indicaties die per opleidingseenheid worden verstrekt. Alle informatie over inhoud, aanbevolen 

trainingsmethoden, ondersteuning van trainer en leerling, duur, enz. moet worden opgevat als 

suggesties in plaats van als instructies, en is in veel gevallen opzettelijk algemeen gelaten. In wezen 

was het leidend criterium hierbij het verstrekken van de nodige en voldoende informatie voor het 

ontwerp en de implementatie van de TU's, nadat de leeruitkomsten in detail waren gedefinieerd. Met 

andere woorden, dit is een mogelijk implementatiemodel, in plaats van het model. 

Uit bovenstaande factoren is de structuur van de TU's ontstaan. Elke Training Unit kenmerkt zich dan 

ook door: 

Nummer 

Dit is een oplopend nummer dat aan TU's wordt gegeven, alleen ter referentie in de lijst met trajecten. 

Titel 
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Dit is de naam van de TU, die deze voor praktische doeleinden duidelijk identificeert. 

Korte beschrijving 

Dit zijn een paar zinnen om studenten snel te laten begrijpen waar de TU over gaat. 

Koppelingen met andere opleidingseenheden 

Deze identificeren de “positie” van de TU binnen een mogelijk compleet opleidingstraject en haar 

relatie met andere onderdelen van het bredere programma. Het is echter de moeite waard eraan te 

herinneren dat elke TU is ontworpen om zelfconsistent te zijn en onafhankelijk van de rest van het 

traject kan worden gevolgd, afhankelijk van de behoeften van de leerling. 

Leerresultaten 

Wat de leerling moet aantonen te hebben verworven, om te slagen voor de TU (en de activiteiten die 

hij/zij in het werk moet kunnen uitvoeren). 

Inhoud 

Dit is de omschrijving van de onderwerpen die in de TU worden behandeld. 

Voorgestelde leveringsmethoden en hulpmiddelen 

Dit is een synthetische beschrijving van aanbevolen TU-leveringsmethoden (college, laboratorium, 

stage, afstandsonderwijs, zelfstudie, enz.). Deze beschrijving is een schets en bevat niet veel details, 

waardoor de leraar een breed scala aan methoden en hulpmiddelen kan toepassen, afhankelijk van de 

leerlingen en de context. 

Voorgestelde beoordelingsmethoden 

Dit is een synthetische beschrijving van hoe het bereiken van leerresultaten kan worden gemeten. 

Nogmaals, dit is een algemene beschrijving en zonder veel details, zodat de leraar een flexibele 

benadering van de beoordeling kan hanteren. 

Vereisten 

Dit zijn vereisten van het type opleiding of competenties die nodig zijn om op een winstgevende manier 

toegang te krijgen tot de TU. Deze zijn eerder oriënterend dan prescriptief, bedoeld om studenten te 

informeren over wat er nodig is om het maximale uit de TU te halen. 

Voorgestelde duur 

Uitgedrukt in uren, heeft als suggestie een indicatieve waarde. Het is aan de leraar om, afhankelijk van 

de specifieke context, de effectieve duur van de trainingsactie vast te stellen. 
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2.3. De set trainingseenheden 
Hieronder worden de 7 door partners ontwikkelde Training Units beschreven. Alles bij elkaar bouwen 

ze een uitgebreid trainingstraject op, dat in de volgende fasen van het project zal worden 

geïmplementeerd in een MOOC. 

Het is echter de moeite waard om twee opmerkingen te maken: 

1. elke trainingseenheid is ontworpen om op zichzelf te staan, dat wil zeggen dat elke eenheid op 

zichzelf kan worden gegeven of gevolgd, als een onafhankelijke trainingsmodule; 

2. deze eenheden zullen worden overgebracht in een MOOC, maar dat is zeker niet de enige manier 

om ze te leveren: trainers van trainers kunnen elk middel kiezen dat zij geschikt achten voor hun 

leerlingen, aangezien wat we hier introduceren in wezen een raamwerk en een ondersteunend 

hulpmiddel is. 

TU0 – Introductie & eigen expertise ontwikkelen 
Nummer TU0 

Titel Introductie & eigen expertise ontwikkelen 

Korte beschrijving Deze TU laat leerlingen kennismaken met het volledige Fit for 4.0-
traject. 

Koppelingen met 
andere 
opleidingseenheden 

Geen direct. 

Deze TU is echter bedoeld als introductie op het hele opleidingstraject, 
dus het is aan te raden om deze als eerste leerstap te volgen. 

Leerresultaten 

 

TU4_LO1. De leraar/trainer is in staat om de meest bekende 
leertheorieën en de meest gebruikte onderwijsmethoden 
aan te halen en de sterke en zwakke punten van eigen 
vaardigheden en kwalificaties te beschrijven. 

TU4_LO2. De docent/trainer is in staat een plan te definiëren en uit te 
voeren om gestelde doelen te bereiken 

TU4_LO3. De docent/trainer kan blijk geven van aanpassingsvermogen 
(aan veranderingen, nieuwe situaties en contexten etc.) en 
flexibiliteit (om hiermee om te gaan) 

TU4_LO4. De docent/trainer kan op verschillende manieren informatie 
en leerprocessen analyseren 

TU4_LO5. De docent/trainer kan relevante informatie over het 
onderwerp zoeken, selecteren en vinden. 

TU4_LO6. De docent/trainer staat klaar om kennis en lesmateriaal te 
delen en door dit delen meer inzicht te krijgen. 

Inhoud 

 

TU4_C1. Waar is deze eenheid voor? Wat zijn de doelen en reikwijdte 
van het Fit for 4.0 Trainingstraject? 

TU4_C2. Belangrijkste leertheorieën en onderwijsmethoden voor 
basiskennis van de eigen leer- en onderwijsaanpak 

TU4_C3. Gebruik van basisstrategieën en hulpmiddelen voor 
projectbeheer om doelen te definiëren en te implementeren 
(leerresultaten) 

TU4_C4. Planningsflexibiliteit (al een alternatief scenario in 
gedachten hebben om de gestelde doelen te bereiken) 
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TU4_C5. Mogelijke methoden om informatie en leerprocessen te 
analyseren 

TU4_C6. Stimulansen voor kennisdeling 

Voorgestelde 
leveringsmethoden en 
hulpmiddelen 

Lezingen, casestudy's, quizzen, zelfevaluatietaken 

Voorgestelde 
beoordelingsmethoden 

Peer review met collega's 

Vereisten Geen 

Voorgestelde duur 6 uur (inclusief de peer review) 

 

TU1 – Mijn vakgebied in relatie tot 4.0 
Nummer TU1 

Titel Mijn vakgebied in relatie tot 4.0 

Korte beschrijving Deze TU biedt een korte inleiding tot Industrie 4.0, om studenten te 
helpen begrijpen hoe het vak of de vakken die ze onderwijzen zich 
verhouden tot dat onderwerp en hoe ze hun studenten het beste kunnen 
helpen dergelijke relaties te begrijpen. 

Koppelingen met 
andere 
opleidingseenheden 

Stroomopwaarts: TU0 

Stroomafwaarts: alle andere TU's. 

Leerresultaten 

 

TU2_LO1. De docent/opleider is in staat een overzicht te geven van het 
fenomeen Industrie 4.0 (zowel vanuit internationaal als 
nationaal perspectief) door de belangrijkste kenmerken en 
implicaties ervan te beschrijven, waarbij hij/zij een passende 
taal en een niveau van details gebruikt dat geschikt is voor 
zijn/haar gesprekspartners (studenten, leerlingen, collega's, 
ouders, instellingen…) . 

TU2_LO2. De docent/trainer kan de belangrijkste bijzonderheden van 
Industrie 4.0-tools en -technieken opsommen en beschrijven, 
in het bijzonder met betrekking tot haar/zijn vakgebied 

TU2_LO3. De docent/trainer kan plannen opstellen voor de introductie 
van Industrie 4.0-tools en -technieken in gebieden waar deze 
momenteel niet worden gebruikt. 

TU2_LO4. De docent/trainer is in staat om samen met studenten plannen 
op te stellen voor de introductie van Industrie 4.0-tools en -
technieken in gebieden waar deze momenteel niet worden 
gebruikt 

TU2_LO5. De docent/trainer kan samenwerken met lokale industrieën 
om live projecten te ontwikkelen waarmee studenten kunnen 
helpen bij het plannen van het gebruik van Industry 4.0-tools 
en -technieken in praktijksituaties 

TU2_LO6. De docent/trainer kan concepten van Industrie 4.0 beschrijven 
aan studenten en collega's van buiten hun eigen land 
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Inhoud 

 

TU1_C1. Hoe Industry 4.0 te beschrijven voor een breed scala aan 
mensen, nationaal en internationaal (LO1, LO2, LO6) 

TU1_C2. Hoe te plannen, met een reeks anderen, voor het gebruik van 
Industry 4.0-tools (LO3, LO4) 

TU1_C3. Hoe u met bedrijven Industry 4.0-tools kunt introduceren in 
werksituaties voor gebruik door studenten (LO5) 

Voorgestelde 
leveringsmethoden en 
hulpmiddelen 

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

Hier zou de leraar/trainer lokale casestudy's kunnen gebruiken in plaats 
van een algemene reeks voorbeelden. 

Voorgestelde 
beoordelingsmethoden 

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

Vereisten De docent/trainer moet relevante branchecontacten hebben of aangaan 

Voorgestelde duur 5 uren 

 

TU2 – Ontwerpen van leeromgevingen en leerervaringen met een 
4.0-aanpak 

Nummer TU2 

Titel Leeromgevingen en leerervaringen ontwerpen met een 4.0-aanpak 

Korte beschrijving Deze TU behandelt het ontwerp van leerervaringen en leercontexten 
4.0-georiënteerd, dat wil zeggen, het bevorderen van het begrip van I4.0 
organisatorische en technologische implicaties en de acceptatie van 
gevarieerde, digitale, op het werk gebaseerde methoden, technieken en 
hulpmiddelen door docenten en trainers . 

Koppelingen met 
andere 
opleidingseenheden 

Stroomopwaarts: TU0, TU1 

Stroomafwaarts: TU3, TU4, TU6 

Leerresultaten TU2_LO1. Doelgroep 

De leraar/trainer, rekening houdend met de leerlingen/gebruikers,  

 kan kenmerken beschrijven en profielen definiëren van haar/zijn 
doelgroepen; 

 kan algemene leerbehoeften van haar/zijn doelgroep (binnen 
Industrie 4.0-contexten) en individuele leerbehoeften van haar/zijn 
studenten analyseren. 

TU2_LO2. Pedagogische aanpak 

De docent/trainer is in staat om leerlinggerichte leerervaringen te 
ontwerpen binnen Industrie 4.0-perspectief; in detail: 

 zal laten zien bekend te zijn met pedagogische benaderingen die 
geschikt zijn voor Industry 4.0-context; 
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 zal in staat zijn om leerresultaten te definiëren die de ontwikkeling 
van vaardigheden van leerlingen in Industrie 4.0 en zachte/cross-
skills ondersteunen; 

 kan de ontworpen leerervaringen opeenvolgen in boeiende en 
betekenisvolle fasen die geschikt zijn voor verschillende 
leeromgevingen; 

 zal in staat zijn om een realistisch tijdsbestek te creëren voor de 
ontworpen leerervaring. 

TU2_LO3. Leeractiviteiten 

De docent/trainer is in staat om betekenisvolle leeractiviteiten te 
creëren die het behalen van leerdoelen bevorderen. In detail: 
 zal in staat zijn leerervaringen samen met collega's en 

vertegenwoordigers van het werkleven te ontwerpen; 
 zal in staat zijn leeractiviteiten te ontwerpen die boeiend zijn, 

authentieke werktaken simuleren en de ontwikkeling met 
betrekking tot Industry 4.0 en soft/cross skills ondersteunen; 

 zal in staat zijn om activiteiten aan te passen in termen van de 
individuele leerbehoeften van studenten en het ondersteunen van 
gemeenschappelijke informatieopbouw en het delen van 
competenties. 

TU2_LO4. Leermiddelen en hulpmiddelen 

De docent/trainer kan passende leermiddelen en hulpmiddelen 
selecteren in functie van de gestelde leerdoelen en een geselecteerde 
leeromgeving. In detail: 
 kan geschikte leeromgevingen selecteren, rekening houdend met 

elementen als fysiek, psychologisch, sociaal en digitaal; 
 kan leermiddelen kiezen die passen bij de doelgroep; 
 zal de gevoeligheid, gelijkheid en geschiktheid van middelen binnen 

de Industry 4.0-context kunnen analyseren; 
 zal in staat zijn om te communiceren met belanghebbenden in het 

beroepsleven om authentieke bronnen mogelijk te maken, 
bijvoorbeeld video's van productfabrikanten. 

Inhoud TU2_C1. Leerlinggericht pedagogisch ontwerpproces 

TU2_C2. Studentgerichte instructiestrategieën 

TU2_C3. Op de leerling gerichte leerresultaten en activiteiten 
ontwerpen 

TU2_C4. Alomtegenwoordige leeromgeving, digitale tools en 
leermiddelen 

TU2_C5. Co-design en samenwerking. 

Voorgestelde 
leveringsmethoden en 
hulpmiddelen 

De methodologische aspecten van dit voorstel zijn geworteld in de op de 
leerling gerichte ontwerpbenadering. Het is een iteratief proces en richt 
zich op de kwaliteit van het leren. Deze benadering beschouwt 
leerlingen als actieve actoren die hun eigen kennis, ervaringen uit het 
verleden, onderwijs en ideeën inbrengen die moeten worden gebruikt 
om zowel de planning als de implementatie van het leren te verbeteren. 

Leraren/opleiders worden aangemoedigd om samen een leerervaring te 
ontwerpen, die de beoogde leerresultaten, leeractiviteiten en 
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leeromgevingen omvat, en om hun ontworpen leerervaring te delen om 
anderen te inspireren. 

Voorgestelde 
beoordelingsmethoden 

Continu en transparant beoordelen door gebruik te maken van zelf- en 
computerondersteunde beoordelingsmethoden en -hulpmiddelen. 

Vereisten De docent/trainer dient bekend te zijn met ILO's van TU0 en TU1. 

Voorgestelde duur 5 uren 
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TU 3 – Implementeren van leerervaringen met een 4.0-aanpak 
Nummer TU3 

Titel Leerervaringen implementeren met een 4.0-aanpak 

Korte beschrijving Deze TU behandelt het vermogen om leerkansen te bieden door middel 
van methoden die een afspiegeling zijn van de omgeving die leerlingen op 
het werk zullen aantreffen, in een 4.0-context. Dit omvat het gebruik van 
innovatieve strategieën en hulpmiddelen, en speciale aandacht voor een 
verscheidenheid aan zachte vaardigheden. 

Koppelingen met 
andere 
opleidingseenheden 

Stroomopwaarts: TU0, TU2 

Stroomafwaarts: TU4, TU6 

Leerresultaten 

 

TU3_LO1. TU3_LO1 De docent/trainer, zich bewust van haar/zijn rol van 
docent-ontwerper van leerervaringen, is in staat: 
 een leerprogramma/proces in zijn geheel uitvoeren; 
 zijn/haar eigen onderwijsaanpak analyseren, aanpassen 

en verbeteren; 
 om een activiteit te stoppen of een plan te veranderen, als 

de leerlingen niet goed betrokken zijn, niet klaar zijn om 
met de situatie om te gaan, afgeleid worden door iets van 
buitenaf. 

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, verbindingen en links tussen de 

onderwerpen te creëren; 
 de interacties tussen andere belanghebbenden, zoals de 

instellingen en de vertegenwoordigers van de 
arbeidsmarkt, stimuleren en beheren; 

 om input te verzamelen van alle actoren die betrokken 
zijn bij het leerproces. 

TU3_LO3. De docent/trainer is in staat om in elke fase van het leerproces 
alle componenten van de leerervaring (onderwerpen, 
activiteiten, inhoud, kanalen en de buitenwereld) en hun rol 
voor de leerervaring van elke student te identificeren. 

TU3_LO4. De leraar/trainer is in staat om de leerresultaten op een 
duidelijke en specifieke manier met de klas te delen, zodat 
studenten betrokken en betrokken kunnen worden bij het 
leerproces en zich bewust zijn van de eindresultaten. 

TU3_LO5. De leraar/trainer, die zijn/haar onderwijs interpreteert als het 
creëren van leerlinggerichte leerprocessen, is in staat: 
 om de juiste tools en kanalen te kiezen om te werken en te 

communiceren, 
 om de activiteiten in te plannen en de planning bij te 

houden, 
 rekening te houden met de vaardigheden van de 

verschillende leerlingen en gelijke toegang tot zijn 
onderwijs te verzekeren. 
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TU3_LO6. De docent/trainer is in staat actieve leeractiviteiten uit te 
voeren: 
 door positieve leercontexten te creëren waarin studenten 

worden aangemoedigd om nieuwe kennis, vaardigheden 
en competenties te verwerven, deel te nemen en met 
elkaar samen te werken; 

 door leerlingen te betrekken bij verschillende situaties, 
variërend van individueel werken tot werken in 
tweetallen of in groepjes om een opdracht uit te voeren, 
een omgeving of een situatie te verkennen, te 
discussiëren over een onderwerp; 

 door het ontwikkelen van vaardigheden van studenten 
zoals autonomie, creativiteit, probleemoplossing, kritisch 
denken, samenwerking, communicatie, onderhandelen en 
actief luisteren. 

TU3_LO7. De docent/trainer kan gebruik maken van: 
 de tijd in de klas om problemen te bespreken, vragen te 

beantwoorden, activiteiten voor te stellen om de klas te 
activeren; 

 de tijd thuis om studenten het cursusmateriaal (boek, pdf, 
video's...) te laten bestuderen volgens de "flipped 
classroom"-benadering. 

TU3_LO8. De docent/trainer is in staat: 
 om de leerlingen alle juiste informatie te geven om hen de 

taak te laten uitvoeren; 
 om inhoud weer te geven die de leerlingen helpt nieuwe 

informatie te combineren met eerder geleerde informatie; 
 om hen tijdens de cursus te ondersteunen op basis van 

verschillende behoeften. 

TU3_LO9. De docent/trainer is in staat: 
 om de voortgang van de studenten te volgen door middel 

van verschillende methoden en hulpmiddelen, en hen aan 
te moedigen vooruitgang te boeken 

 begeleiding en feedback geven aan studenten. 

Inhoud 

 

TU3_C1. Het leerproces: plannen, opleveren, veranderen, verbeteren 

TU3_C2. De belanghebbenden: identificatie van behoeften en middelen 
en samenwerking 

TU3_C3. De leerervaring: onderwerpen, activiteiten, inhoud, kanalen en 
de buitenwereld; betrokkenheid, betrokkenheid, actief leren; 
zachte vaardigheden; monitoren en terugkoppelen. 

Voorgestelde 
leveringsmethoden en 
hulpmiddelen 

De voorgestelde methodologische benadering is gebaseerd op het belang 
van de ervaring en volgt de klassieke stappen van de Kolbe-cyclus: 

● Concrete ervaring: een concrete ervaring presenteren (case study) 

● Reflectieve observatie: docenten/trainers laten nadenken over de 
gepresenteerde casestudy, beginnend met het selecteren van de 
essentiële factoren, het begrijpen van de sequenties en de 
belangrijkste kenmerken ervan. 
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● Abstracte conceptualisering: de docenten/trainers kunnen nu 
beginnen met het trekken van algemene conclusies uit de 
observatie van de ervaring 

● Actief experimenteren: de docenten/trainers passen de geleerde 
concepten toe in nieuwe reële of realistische contexten. 

Trainers zouden goed gebruik kunnen maken van: 

● Videos 

● Casestudy's om voorbeelden en ervaringen op het gebied van 
repliceerbaarheid voor te stellen 

● Teksten en pdf 

● Infographics 

● Individuele activiteiten, peer learning om studenten aan te 
moedigen hun kennis toe te passen en vaardigheden en 
competenties te ontwikkelen 

● Activiteiten gericht op het leren kennen van nieuwe hulpmiddelen 
om de interactie tussen leerlingen te verbeteren (vooral nuttig 
voor het uitgebreide klaslokaal) 

Voorgestelde 
beoordelingsmethoden 

Formatieve beoordeling : niet-beoordeelde activiteiten (quizzen, 
reflectieve quizzen en activiteiten, collegiale toetsing) 

Summatieve beoordeling : gegradeerde quizzen, van 5 tot 10 vragen die 
formeel het kennisniveau evalueren van de gebruiker na het volgen van 
dit opleidingsonderdeel. 

(Ook nodig om het certificaat aan het einde van de MOOC te behalen). 

Vereisten De docent/trainer dient bekend te zijn met ILO's van TU0, TU1 en TU2. 

Voorgestelde duur 5 uren 

 

 

TU4 – Leerervaringen beoordelen met een 4.0-aanpak 
Nummer TU4 

Titel Leerervaringen beoordelen met een 4.0-aanpak 

Korte beschrijving Deze TU behandelt het vermogen om leren te beoordelen in het 
perspectief van het gebruik van de opgedane kennis en vaardigheden in 
een werkende, complexe, digitale, onderling verbonden omgeving. 

Koppelingen met 
andere 
opleidingseenheden 

Alle andere TU's. 

Leerresultaten 

 

TU5_LO1. De docent/trainer is in staat het leren van de leerling te 
beschrijven en te monitoren; 

TU5_LO2. De docent / trainer is in staat om de risico's van 
veranderende leermodules / -eenheden op het pad van de 
student te beoordelen en te onderzoeken en om 
resultaatgerichte strategieën te definiëren; 

TU5_LO3. De docent/trainer is in staat om de bevindingen van 
regelmatige beoordelingen te rapporteren en met de 



 

Het opleidingstraject – 21 

studenten te delen en de resultaten van deze 
beoordelingen te bespreken, waarbij het gebruik van 
gemeenschappelijke beoordelingscriteria voor elk van de 
leermodules/-eenheden wordt gegarandeerd; 

TU5_LO4. De docent/opleider is in staat het leren regelmatig te 
evalueren, concrete evaluatiemomenten te definiëren 
(diagnostische evaluatie; initiële en tussentijdse 
monitoring; eindevaluatie ) en tools te gebruiken voor 
digitaal toetsen en toetsen op afstand (formulieren, 
whiteboards, apps etc.); 

TU5_LO5. De docent / trainer kan de beoordelingsmethoden 
selecteren die het beste passen bij studenten en 
leercontexten (inclusief zelfbeoordeling en 
peerbeoordeling); 

TU5_LO6. De docent / trainer kan de beoordelingsinstrumenten 
selecteren die het beste passen bij studenten en 
leercontexten; 

TU5_LO7. De docent / trainer kan digitale methoden gebruiken voor 
het bewaken en beheren van de projecten (inclusief die 
gerelateerd aan I4.0); 

TU5_LO8. De docent / trainer kan de methodologieën van het beheer 
van de projecten en de daarvoor gekozen 
beoordelingsinstrumenten rechtvaardigen. 

Inhoud 

 

TU5_C1. Inzicht in de verschillende beoordelingstechnieken en hun 
reikwijdte; 

TU5_C2. Algemene kennis van de leerresultaten en de inhoud van 
andere modules / leereenheden (indien van toepassing) 
waaruit het traject van de student bestaat; 

TU5_C3. Kennis en definitie van verwachte individuele en collectieve 
leerresultaten, voor elk van de leermodules / -eenheden; 

TU5_C4. Hulpmiddelen voor digitaal toetsen en toetsen op afstand 
en hun reikwijdtecontext (toepassingsgebied, voor- en 
nadelen); 

TU5_C5. Identificatie en toepassing van innovatieve 
beoordelingsstrategieën; 

TU5_C6. Aanpassing van de beschikbare middelen aan het 
evaluatieproces; 

TU5_C7. Methodieken voor procesbeheer (bijvoorbeeld klassiek, 
Agile, XPM, Scrum, lean, Kanban, enz.) en hun relaties met 
I4.0 (bijvoorbeeld big data, IoT, enz.) 

Voorgestelde 
leveringsmethoden en 
hulpmiddelen 

Het trainingsprogramma moet een component bevatten voor het leren 
van inhoud via een verklarende en vragende methode (video's bekijken, 
documenten lezen, casestudy's, vragenlijsten, quizzen, taken, enz.) en 
het gebruik / experimenteren van verschillende digitale hulpmiddelen 
(formulieren, whiteboards, apps , enz.). 

Voorgestelde 
beoordelingsmethoden 

Meerkeuzevragen; formulieren; video's met bijlessessies; collegiale 
toetsing met collega's. 
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Vereisten Geen 

Voorgestelde duur 5 uren 
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TU 5 – Innoveren: ideeën voor lesgeven en leren 
Nummer TU5 

Titel Innoveren: ideeën voor lesgeven en leren 

Korte beschrijving Deze TU gaat over het vermogen om te vertrouwen op ervaring, maar 
tegelijkertijd om innovatie te brengen en veranderingen in de onderwijs- 
en leerprocessen voor te stellen. 

Koppelingen met 
andere 
opleidingseenheden 

Alle andere TU's. 

Leerresultaten 

 

TU6_LO1. De docent/trainer is in staat het leren van de leerling te 
beschrijven en te monitoren; 

TU6_LO2. De docent/opleider is in staat om de trends in maatschappij, 
techniek en arbeidswereld overzichtelijk in kaart te 
brengen 

TU6_LO3. De docent/trainer kan een netwerk opzetten van mensen 
werkzaam in innovatieve organisaties/bedrijven 

TU6_LO4. De docent/trainer is in staat een netwerk van 
mensen/collega's op te bouwen met behulp van innovatieve 
onderwijsmethoden 

TU6_LO5. De docent/trainer is in staat om tijdens zijn/haar 
training(en) gebruik te maken van innovatieve methodes 
(zoals bijvoorbeeld design thinking, co-creatie en 
docent/trainer-centered innovation) 

TU6_LO6. De docent/trainer is in staat innovatie om te zetten in 
leermogelijkheden 

TU6_LO7. De docent/trainer is in staat om een proof of concept te 
maken voor een innovatief onderwijstraject/cursus 

TU6_LO8. De docent/trainer is in staat kritisch denken tijdens het 
leerproces te stimuleren 

TU6_LO9. De docent/trainer is in staat om kritisch naar innovatie te 
kijken en te beslissen of de innovatie bijdraagt aan een 
bepaalde strategie/organisatie/curriculum/leerproces 

Inhoud 

 

TU6_C1. Inzicht in de verschillende beoordelingstechnieken en hun 
reikwijdte; 

TU6_C2. Evaluatie van de omgeving: trends in maatschappij, 

technologie en arbeidsmarkt (LO1) 

TU6_C3. Actief netwerken (intra en extra muros) om een duurzame 

samenwerking op te zetten (LO2 & LO3) 

TU6_C4. Innovatieve lesmethoden: Design Thinking, Hackaton, 

speeddaten (on & offline), real life business cases, co-

creatie, docent/trainer-gerichte innovatie (LO4 & LO5) 

TU6_C5. Een proof of concept voor een vernieuwende 

opleiding/cursus (LO6) 

TU6_C6. Kritische reflectie op innovatie in een bepaalde 

strategie/organisatie/curriculum/leerproces (LO7 & LO8) 
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Voorgestelde 
leveringsmethoden en 
hulpmiddelen 

de theoretische kennis toe te passen en te implementeren in hun 
leeromgeving, vervolgens rapporteren en collegiale toetsing. 

Voorgestelde 
beoordelingsmethoden 

Vormen die de trainer kunnen helpen de vaardigheden te verwerven om 
een innovatieve leeromgeving te creëren. In plaats van een test zou dat 
een toolbox moeten zijn met nuttige documenten, zoals een stappenplan, 
om de trainer te helpen de kennis over te dragen naar zijn/haar 
dagelijkse lessen. 

Vereisten Ruimendenkenheid. 

Voorgestelde duur 5 uren 

 

 

TU6 – Trainingen voor stage en interactie met stakeholders 
Nummer TU6 

Titel Trainingen voor stage en interactie met stakeholders 

Korte beschrijving Deze TU geeft trainers de mogelijkheid om soft skills te ontwikkelen voor 
het werken met stage in I4.0. De TU hanteert de “driehoek” student-
trainer-mentor als uitgangspunt en richt zich op hoe alle drie betrokken 
kunnen worden bij het plannen, uitvoeren en beoordelen van stage met 
een I4.0-perspectief. 

Koppelingen met 
andere 
opleidingseenheden 

Alle andere TU's. 

Leerresultaten 

 

TU6_LO1. De docent/trainer is in staat geschikte bedrijven te 
identificeren die passen bij de LO`s in het 
opleidingsprogramma 

TU6_LO2. De docent/trainer is in staat om de student te matchen met 
het juiste bedrijf, op basis van het profiel/persoonlijke doelen 
van de student en de competentiebehoefte van het bedrijf 

TU6_LO3. De docent/trainer is in staat om zowel student als 
mentor/trainer op de werkplek voor te bereiden op hun 
respectievelijke rol tijdens de stage, dwz praktische 
informatie doorgeven, uitleggen hoe LO's zullen worden 
beoordeeld en de juiste verwachtingen scheppen 

TU6_LO4. De docent/trainer kan online en/of op de werkvloer 
communiceren met student en mentor/trainer 

TU6_LO5. De docent/trainer is in staat om de vervulling van LO's 
continu te beoordelen op basis van dialoog met zowel 
student als mentor/trainer 

TU6_LO6. De docent/opleider is in staat om in samenspraak met 
student en mentor/opleider de stage te beoordelen 

TU6_LO7. De docent/trainer is in staat technieken voor continue 
verbetering, dwz PDCA, toe te passen op het stageproces om 
de stage-ervaring aan te passen en te verbeteren 
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Inhoud 

 

TU6_C1. Methoden om bedrijven te benaderen en te betrekken bij 
leerontwerp en toetsing. 

TU6_C2. Te nemen stappen voor, tijdens en na een stage. 

TU6_C3. Co-design van stages met bedrijven en studenten. 

TU6_C4. Co-assessment van stages met bedrijven en studenten. 

TU6_C5. Continue verbeteringstechnieken (oa PDCA). 

Voorgestelde 
leveringsmethoden en 
hulpmiddelen 

Voor-Tijdens-Na-stage (WP); korte filmpjes met vragen om bij stil te 
staan. Films richten zich op best practices bij de voorbereiding op WP, 
tijdens WP en na WP. Het doel van de unit is om aan de hand van de 
voorbeelden uit de filmpjes een eigen checklist voor stage te maken 

Voorgestelde 
beoordelingsmethoden 

Meerkeuzevragen en het maken van een checklist voor wat te doen voor, 
tijdens en na de stage in de eigen organisatie. 

Vereisten Deze unit is speciaal bedoeld voor opleiders die verantwoordelijk zijn of 
worden voor het plannen, uitvoeren en beoordelen van stages van 
studenten in het beroepsonderwijs. 

Voorgestelde duur 5 uren 

 

 

 

3. Volgende stappen 
Zoals beschreven in hoofdstuk 1, zullen partners dit opleidingstraject vertalen naar een 
MOOC ( Massive Online Open Course), die vervolgens zal worden getoetst door een 
geselecteerd aantal docenten en trainers in de betreffende organisaties. Die test zou kunnen 
leiden tot verdere aanpassingen aan dit document. 
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Bijlage 1 – Partnerrollen 
Veel partners werkten mee aan de ontwikkeling en de collegiale toetsing van de 
opleidingseenheden die dit opleidingstraject vormen. De onderstaande tabel vat de rol van 
elke partner samen. 

 

nr. Titel 

Partners 

IF
O

A
 

A
P

H
 

B
F

I-
O

O
E

 

E
D

U
G

E
P

 

A
V

 

JA
M

K
 

N
W

R
C

 

P
O

LI
M

I-
M

E
T

ID
 

Z
B

C
 

TU0 Introductie & eigen expertise ontwikkelen DC  DL  PR DC  PR  

TU1 Mijn vakgebied in relatie tot 4.0 PR PR DC  DC  DL   

TU2 Leeromgevingen ontwerpen … PR DC PR   DL  DC  

TU3 Leerervaringen implementeren … DC  PR   PR  DL  

TU4 Leerervaringen beoordelen …    DL DC DC  PR PR 

TU5 Innoveren: ideeën voor lesgeven en leren  DL DC  PR PR  DC  

TU6 Trainingen voor stage en interactie … DC DC   DL   PR PR 

 

legenda 

DL = ontwikkelingsleider 

DC = ontwikkelingsbijdrager 

PR = peer-reviewer 

 
 

 

 





 

 

  



 

 

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 (VK-NI)  

Politecnico di Milano – METID (IT) 

Zeeland Business College (DK) 
 

 

 

 

 
Dit project 

is gefinancierd met steun 
van de Europese Commissie. 

Dit document 
geeft de mening weer 

van de auteur, 
en de Commissie 

kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden 
voor enig gebruik 

dat eventueel wordt 
gemaakt van de daarin 

vervatte informatie. 


