
WAT
DOEN
WE?

INNOVATION IN VET 
FOR JOBS AND
EMPLOYMENT



Wat gaan 
wij doen?

Wij maken deel uit van de zeven Europese 
partner-organisaties uit Duitsland, Italië, 
Finland en Nederland.

Wij willen een radicale bijdrage leveren aan 
Beroepsopleiding en Training in Europa door te 
anticiperen op innovatieve- en creatieve 
benaderingen die de lespraktijk attractiever 
maakt en leidt tot betere kansen op de 
arbeidsmarkt en uiteindelijk tot meer creatieve 
werknemers.

Ons doel is om docenten en trainers 
opmerkzaam te maken op nieuwe inzichten 
met betrekking tot methoden, arrangementen 
en ICT voorzieningen die bijdragen tot meer 
e�ectief leren en beter inspelen op trends in 
de arbeidsmarkt. 



Hoe 
pakken 
we dit 
aan?

We onderzoeken en propageren de 
ontwikkeling van innovatieve werkwijzen in het 
beroepsonderwijs.

We starten met de verkenning van bestaande 
goede praktijkvoorbeelden.

Vervolgens vertolken we de successen in 
huidige trends naar een serie interactieve 
aanbevelingen.

Om onze inzichten optimaal beschikbaar te 
stellen, komt er een website met een Wiki en 
Blog. Deze zullen ook via bestaande Sociale 
Netwerken worden aangekondigd.

Onze voorbeelden en adviezen worden vrijelijk 
ter beschikking gesteld.  

We organiseren events en disseminatie voor 
geïnteresseerden 



Onze 
doelen:

De opbrengst van onze bijdrage is kennis.

We gaan trachten het bij zoveel mogelijk 
mensen onder de aandacht te brengen.

We maken een serie richtlijnen die we gratis 
ter beschikking stellen via al onze 
communicatiekanalen.

0 Entrepreneurship education,

0 Work-Based Learning,

0 Creative Problem Solving Methodology,

0 Web 2.0 tools for VET,

0 Gamification, Simulation and Digital 
storytelling,

0 Open Educational Resources,

0 ECVET implementation.



BENT U GEÏNTERESSEERD ONDERZOEK EN 
ONDERWIJS IN EDUCATIE ENBEROEPSONDERWIJS? 

Bent u trainer of docent?

Dan kunt u vast gebruik 
maken van onze resultaten in 
dit Europees project.

Bent u docent?

Wilt u alles in het werk stellen om 
uw studenten een optimale kans 
op een baan te geven nadat ze zijn 
afgestudeerd?

Hebt u interesse in open 
lesmateriaal?

Bent u werkgever?

Wilt u weten hoe uw 
toekomstige werknemers 
qua kennis en vaardigheden 
het best toegerust worden 
voor hun toekomstige baan?

Wees zo vrij ons project goed in de gaten te houden.

iv4j.eu
vetinnovator.eu



iv4j.eu
vetinnovator.eu

U kunt met ons 
contact opnemen via 

Universiteit Utrecht
Faculteit Sociale Wetenschappen
Afdeling Educatie

Postbus 80125, 3508 TC Utrecht

Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8, 
3584 CS Utrecht

(030) 253 35 50

owkinfo@uu.nl


