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In het Brugge communique is
vastgesteld dat de mobiliteit onder
MBO studenten te wensen overlaat
en te laag is. Daarom wordt in de
Europese 2020 strategie de focus
gelegd op beter opleiden van
werknemers in de toekomst, zodat
ze toegerust worden op werken in
een globalizerende wereld.

Partners
Doel
Mobiliteit verhogen in de
motorvoertuigen sector en MBO
studenten laten deelnemen aan
internationale mobilteit.
Door afspraken met elkaar te maken,
wordt het voor docenten en leerlingen
makkelijker om leeropbrengsten te
kunnen vergelijken.

Doelstellingen





Door gebruik te maken van eerder
ontwikkelde instrumenten gebaseerd
op de ECVET procedure, kunnen we
de vereiste leeropbrengsten van een
bepaalde kwalificatie waarderen. Dit
voeren we uit in verschillende
landen onder verschillende
omstandigheden. De ECVET
procedure geeft ook de mogelijkheid
om een gezamenlijk referentiekader
te ontwikkelen voor MBO
kwalificaties. Er wordt dan gebruik
gemaakt van het ECTS (European
Credit Transfer and Accumulation
System)



Een competentiematrix en een
taxonomietabel ontwikkelen
gebaseerd op ECVET
Memorandum of
Understanding opstellen en
een format maken voor een
leerovereenkomst
“Procesgids voor mobiliteit”
voor docenten en MBO
colleges
Iedere partner ontwikkelt een
module

Het project bestaat uit zeven partners
die eerder deelnamen in het Leonardo
Da Vinci project Automobility (2010–
2012). Dit project is nog steeds actief
en de transfer van innovatie is ingezet
om het project verder te verbeteren
en een nieuwe dimensie aan te
brengen in deze reeds duurzame
samenwerking.

