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De grote test
In deze lente hebben we
verschillende modules gedraaid
in de partnerlanden om de instrumenten uit te testen die we
hebben ontwikkeld: de competentiematrix, format voor de
module en het Memorandum of
Understanding en zo ook de taxonomie
terminologie
als
handleiding voor gemeenschappelijke interpretatie.
De modules zijn verdeeld in 2
verschillende delen: een theoritisch deel dat plaatsvind op de
partnerschool en een praktisch
deel dat, wanneer dat mogelijk is
plaatsvind in een bedrijf.

Alle modules zijn gepubliceerd op
de website www. automovet.eu
Daarnaast zijn daar ook alle
ontwikkelde materialen beschikbaar.
KAUNAS SRC Finland
“De eerste week hadden we
lessen op school, waar we Finse

studenten ontmoeten. Er waren
2 studenten die eerder in Kaunus
waren geweest, dus die kenden
we al. Het was heel fijn om deze
te zien in Finland. We hadden
korte maar effectieve lessen die
zich vooral focusten op prak-

tische taken. Daarna gingen we
2 weken naar Skoda. In deze 2
weken leerde ik, met behulp
van een begeleidende monteur
van de Skoda reparatiewerkplaats, veel over de structuur
van de auto, verkreeg ik praktische vaardigheden in het
onderhoud van de auto volgens
de Fabrieksrichtlijnen, en het
vervangen van onderdelen
voor de remmen, waarbij we de
meest essentiële gereedschappen leren gebruiken.
Onze docent Anti was heel
competent, en bereidwillig om
ons veel te informatie te geven
en ons te leren. Hij was ook
heel vriendelijk, leidde ons rond
in de omgeving en we gingen
bowlen. Hij bezocht ons op de
werkplaats om er zeker van te
zijn dat we ons comfortabel te
voelden met alles.

reparatie en diagnose. Het
veiligheidscertificaat voor
het werken met AC systemen was geïntegreerd
onderdeel van de module.
De pilot was een groot
succes.

De 3 Nederlands studenten
kregen het Europees ACcertificaat van de Deense
instantie voordat zij uit
Denemarken vertrokken.

Dit certificaat staat toe dat zij
in alle Europese landen mogen
werken aan AC systemen. De
Deense docent Motorvoertuigen die deze 2 weekse cursus draaide was geen onderID College SDE
deel van de projectgroep en
De AutoMOVET pilot draaide van was daarmee een betrouwbare
16 maart tot 10 April. 3 studen- en eerlijke testpersoon in de
ten van ID College partici- pilot.
peerden in de pilot, die bestond
uit het volgen van een 2 weken Eindconferentie
durende module op school en 2 Deze vind plaats in Munchen in
weken op stage in een lokaal Oktober 2015. Het programma
bedrijf in Odense. De pilot mod- is binnenkort beschikbaar op
ule die getest werd was " Ser- onze website.
vice and Faultfinding in ACC
and ECC systems", een module
op gevorde niveau (EQF niveau
4) die raakt aan 3 competentiegebeiden:
onderhoud,



Juni 2015
AutoMOVET ontmoeting in
Munchen



Maart 2015
AutoMOVET pilot modu les



Novemb er 2014
AutoMOVET ontmoeting in
Kuopio



Oktober 2014
EFVET j aarlijkse c onfer enti e



Oktober 2014
AutoMOVET uitgenodigd
voor EC VET Foru m in
Wenen



Mei - 2014
AutoMOVET ontmoeting in
Kaunas



March - 2014
Stundenten mobiliteit start



Feb. 10 - 2014
AutoMOVET ontmoeting in
Gouda.
De projectgroep werkt aan
een concept voor een
competentier aamwer k voor
autotechiek b ero epsond erwijs



29 janu ari 2014
Het Deen se
"Motormagasin et" heeft
een artikel ober h et project:Motormag asin et
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