PROJECT INFORMATIE
Start: 02-10-2017 - Einde: 01-10-2019
Projectreferentie: 2017-1-ES01-KA202-038677
EU Budget: 223460 EUR
Programma: Erasmus+
Kernactiviteit: Samenwerking voor innovatie en de
uitwisseling van goede praktijken
Type actie: Strategische partnerschappen voor het
beroepsonderwijs en vorming

ONDERWERPEN
Erkenning, transparantie en certificering

Instellingen voor kwaliteitsverbetering
en/of methoden (incl. schoolontwikkeling)

Nieuwe innovatieve curricula/
pedagogische methoden/ontwikkeling
van opleidingsprogramma’s

Dit project werd gefinancierd met de steun van de
Europese Commissie. De verantwoordelijkheid
voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij
de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het gebruik van de informatie
die erin is vervat.

VOOR MEER INFORMATIE:
http://www.eduforest.eu/
sociale netwerken: #qualityforest

QUALITYFOREST
Voorstel voor een nieuw professioneel
beroepskwalificatiedossier dat alle
vaardigheden van het European
Chainsaw Certificate omvat

Binnen het project gaan we de uitdaging aan
om een nieuw professioneel beroepskwalificatiedossier op te maken dat alle vaardigheden
van ECC omvat. Enkele EFESC partners (België,
Frankrijk en Spanje) zullen hiervoor samen met
nieuwe partners (Bulgarije, Polen, Portugal en
Slovenië) een voorstel uitwerken. Ze krijgen
hierbij de steun van onder meer opleidingscentra
en partners binnen de overheid.

CONTACT & PARTNERS

UNIVERSITY OF FORESTRY
SPANJE
FOREST SCIENCE AND TECHNOLOGY
CENTRE OF CATALONIA
Rosa M. Ricart
rosa.ricart@ctfc.cat

• het aantal (dodelijke) ongevallen doen afnemen
• de economische en persoonlijke kosten gerelateerd
aan ongevallen doen verlagen

Esperanza Rodríguez
esperanza.rodriguez@gencat.cat

FRANKRIJK
CENTRE FORESTIER DE LA RÉGION
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

• streven naar een betere tewerkstelling en mobiliteit
op de Europese arbeidsmarkt van bosarbeiders

Christian Salvignol
salvignol@centre-forestier.org

• aanmoedigen en promoten dat werknemers
levenslang leren en zich professioneel blijven
ontwikkelen
• ervoor zorgen dat vaardigheden en capaciteiten
beter en op een meer transparante manier erkend
worden

BELGIË

Christine Verecken
christine.verecken@vlaanderen.be
Tom Embo
tom.embo@vlaanderen.be

VERWACHT RESULTATEN
• O1 - een professioneel beroepskwalificatiedossier
• O2 - een handleiding voor leren en het meten van
leerprestaties

p.antov@ltu.bg
POLEN
SZCZECINSKA SZKOLA WYZSZA
COLLEGIUM BALTICUM

m.bitel@cb.szczecin.pl

• de vaardigheden van bosarbeiders verbeteren en
de werkzaamheden efficiënter laten verlopen

bestaande
vormingen
en
heersende
• de
beoordelingsstandaarden voor het meten van
leerprestaties verbeteren en uitbreiden

Petar Antov

Maria Bitel

DOEL VAN HET PROJECT
Het doel van het project is om tegemoet te komen
aan vragen van de sector. Ook wil het project:

BULGARIJE

PORTUGAL
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
FLORESTAIS, AGRÍCOLAS E DO AMBIENTE
Pedro Ramos
geral@anefa.pt

SLOVENIË
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Jurij Beguš
Jurij.Begus@zgs.si

Bijkomende partners

