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Samenvatting en doel van de consultatie 
 

Het project met als titel “Europees Credit Transfer systeem voor Beroepsonderwijs en 
Beroepsopleiding” (ECVET) werd ontworpen om de overdracht, accumulatie en erkenning van 
leerresultaten te vergemakkelijken. Het werd ontwikkeld onder de bescherming van de Europese 
Commissie conform de Resolutie van de Onderwijsraad van 12 november 2002 en de Verklaring 
van Kopenhagen van 30 november 2002. Het in 2002 gegeven mandaat werd hernieuwd en 
versterkt door het Communiqué van Maastricht van 14 december 2004, dat werd 
overeengekomen door de ministers verantwoordelijk voor beroepsonderwijs en beroepsople iding 
in 32 Europese landen en door de Europese sociale partners en de Commissie. 
 
 
Belangrijkste problemen en uitdagingen voor het ECVET 
 
In Europa ondernemen veel mensen leeractiviteiten buiten hun eigen land. De aantrekkingskracht 
van deze soort mobiliteit wordt echter beperkt door verschillende factoren, in het bijzonder het 
gebrek aan voorzieningen voor de overdracht, geldigverklaring en erkenning van de 
leerresultaten die in het buitenland werden behaald. Hetzelfde is waar voor het overschakelen van 
het ene systeem van beroepsonderwijs en beroepsopleiding naar het andere of van een informele 
leersituatie naar een formele opleidingscontext. 
 
Daarom is er een systeem nodig waardoor mensen het kwalificatieproces kunnen afmaken 
wanneer ze van de ene leercontext naar de andere overgaan. Het ECVET heeft dus de aspiratie 
om een informatie-uitwisselingsinstrument te zijn dat individuen helpt zoveel mogelijk voordeel 
te halen uit de opgedane kennis, voornamelijk als resultaat van transnationale mobiliteit, 
ongeacht of de context formeel, niet- formeel of informeel was. 
 
Binnen Europa zijn de niet-vergelijkbare aard van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, 
het grote aantal en de diversiteit van alle betrokkenen en de verschillen in nationale en sectorale 
kwalificatiesystemen, de belangrijkste uitdagingen waar ECVET voor staat. 
 
 
Het ECVET: principes 
 
Het ECVET is een methode waarmee kwalificaties beschreven kunnen worden in termen van 
overdraagbare en accumuleerbare eenheden (kennis, vaardigheden en competentie) waaraan 
creditpunten hangen. 
 
Het ECVET is bedoeld om de overdracht en accumulatie mogelijk te maken van leerresultaten 
die verkregen werden door mensen die overschakelden van de ene leercontext naar de andere, 
van één kwalificatiesysteem naar een ander. 
 
Het ECVET is gebaseerd op de vrijwillige deelname van de lidstaten en van de belanghebbenden 
in hun respectieve kwalificatiesystemen en beroepsonderwijs en -opleiding. 
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Het ECVET zal een mechanisme zijn om de synergie aan te moedigen tussen aanbieders van 
opleidingen, via de ondersteuning van de samenwerking tussen partnerorganisaties, met het oog 
op de overdracht en accumulatie van individuele credits. 
 
Het consultatiedocument 
 
Het consultatiedocument schetst de belangrijkste karakteristieken van het ECVET. 
 
Het bestaat uit thematische titels (voor publieke consultatie aangevuld met bijlagen en een 
presentatie toegankelijk via de website van de Europese commissie1) die samen een coherent 
geheel vormen. 
 
Deze documenten dienen als basis voor de consultatie, waarin vooral de beleidsmensen, de 
sociale partners, de belanghebbenden en de experten in kwalificatie systemen, beroepsonderwijs 
en beroepsopleiding in Europa betrokken zijn. 
 
De resultaten van de consultatie zullen geanalyseerd worden om een instrument te creëren voor 
de Europese Gemeenschap. Ze staan op de agenda van een belangrijke Europese conferentie in 
juni 2007 onder Duits voorzitterschap. Deze conferentie zal het consultatieproces afsluiten en het 
goedkeuringsproces opstarten. 
 
Na de consultatie zal de Commissie beslissen over het verdere verloop van dit project. 
 
Daarnaast kunnen zowel lopende als geplande experimenten, onderzoeken en pilootprojecten 
onder het Leonardo da Vinci-programma de oplossingen die uit de consultatie resulteren, 
aanvullen. Op het einde van het consultatieproces en gedurende de daaropvolgende fase zal de 
Europese Commissie, ondersteund door Cedefop, ervoor zorgen dat het werk rond het ECVET 
versterkt en uitgebreid zal worden door de ontwikkeling van bijvoorbeeld een "toolbox" of een 
gebruikersgids voor het systeem. 
 

* * * * * * * 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html 
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1. WAAROM ECVET ? 
 
Het ECVET maakt deel uit van het algemeen project voor de ontwikkeling van de Europese 
samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en is één van de 
werkinstrumenten ervan. Op dit punt complementeert het ECVET het Europees 
Kwalificatieraamwerk (EKR). In feite zijn het EKR en het ECVET gebaseerd op 
gemeenschappelijke principes en concepten die de voorkeur geven aan een aanpak : 
 
 
§ gericht op leerresultaten uitgedrukt in termen van kennis, vaardigheden en competentie; 
 
§ gebaseerd op een kwalificatieproces; 
 
§ aangepast aan de vereisten van levenslang leren en alle leercontexten, op gelijke voet; 
 
§ aangepast aan de mobiliteit van mensen. 
 
Het ECVET zou dus gebruikt kunnen worden ongeacht het opleidings- en kwalificatiesysteem. 
Meer nog, de feitelijke implementatie van het ECVET moet gebaseerd worden op de 
gemeenschappelijk referentieniveaus die voorgesteld worden door het EKR. Het Europees 
raamwerk moet dus een krachtige hefboom zijn voor de aanvaarding en toepassing van het 
ECVET door de verschillende bevoegde instanties in de lidstaten verantwoordelijk voor de 
implementatie ervan op nationaal niveau, ongeacht het al dan niet bestaan van een nationaal 
kwalificatieraamwerk.  
 
Het ECVET stelt een aantal principes, regels en conventies voor op een coherente en rationele 
manier. Het tracht de volgende zaken te bevorderen: 
 
§ de mobiliteit van mensen die een opleiding volgen; 
 
§ de validering van de resultaten van levenslang leren; 
 
§ de transparantie van de kwalificaties; 
 
§ het wederzijdse vertrouwen en de samenwerking tussen verstrekkers van beroepsopleiding en 

-onderwijs in Europa. 
 
1.1. Het ECVET: het politieke mandaat 
 
De Resolutie van de Onderwijsraad aangenomen op 12 november 20022 en de Verklaring van 
Kopenhagen op 30 november 2002 over de toekomstige prioriteiten voor een intensievere 
Europese samenwerking inzake beroepsonderwijs en beroepsopleiding (vocational education and 

                                                 
2 Resolutie van de Raad met betrekking tot de bevordering van een intensievere Europese samenwerking inzake 
beroepsonderwijs en beroepsopleiding, OJ C 13, p. 2-4, 18.01.2003 
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training, VET)3, legden er de nadruk op dat prioriteit geven aan een systeem van overdracht van 
credits voor beroepsonderwijs en -opleiding één van de gemeenschappelijke maatregelen was die 
nodig is om “de transparantie, vergelijkbaarheid, overdraagbaarheid en erkenning van 
competenties en/of kwalificaties tussen verschillende landen en op verschillende niveaus”4 te 
bevorderen.   
 
Ter opvolging van de conclusies van de Onderwijsraad van 15 november 20045 gingen de 
ministers verantwoordelijk voor de beroepsopleiding in 32 Europese landen, de Europese sociale 
partners en de Commissie in het Communiqué van Maastricht van 14 december 20046 akkoord 
om topprioriteit te geven aan de “ontwikkeling en implementatie van een Europees 
credittransfersysteem voor beroepsonderwijs en beroepsopleiding (ECVET) om alle mensen die 
leren toe te laten verder te bouwen op de resultaten van hun reeds afgelegde leertraject wanneer 
ze overschakelen tussen beroepsopleidingssystemen". 
 
De Commissie, die gevraagd werd om de mogelijke opties te onderzoeken voor het ontwerpen, 
implementeren en ontwikkelen van een credittransfersysteem dat verenigbaar is met het 
specifieke karakter van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, stelde een technische 
werkgroep samen die samengesteld is uit deskundigen7 aangesteld door de lidstaten en de 
vertegenwoordigers van de sociale partners. Het is op basis van het werk van deze groep dat dit 
document werd voorbereid. 
 
1.2. Het ECVET voor verhoogde mobiliteit 
 
In het kader van de ontwikkeling van een levenslang lerende Europese gemeenschap, werd de 
mobiliteit van de lerenden in het proces van Kopenhagen geïdentificeerd als een 
ontwikkelingsprioriteit. Gedurende meer dan een decennium heeft de Europese Unie de 
transnationale mobiliteit van mensen in beroepsopleiding gestimuleerd dankzij de 
"mobiliteitsmaatregelen" van Leonardo da Vinci, het actieprogramma van de Gemeenschap.8 
Onder dit programma financiert de Unie elk jaar mobiliteitsprojecten voor ongeveer 60 000 
mensen, waarvan ca. 50% jonge mensen zijn in een initiële beroepsopleiding, inclusief 
stageplaatsen. 
                                                 
3 Kopenhagen Verklaring van de ministers verantwoordelijk voor beroepsonderwijs en –opleiding in de EU-lidstaten, 
de EVA -landen en de kandidaat-lidstaten, de Commissie en de Europese sociale partners. 
4 Resolutie over de promotie […] page OJ C 13, p. 4 
5 Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten, vergadering binnen de Raad 
over de toekomstige prioriteiten van een verbeterde Europese samenwerking in beroepsopleiding en 
beroepsonderwijs , 13832/04 EDUC 204 SOC 499, 29 oktober 2004, aangenomen door de Raad op 15 november 
2004 (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/council13832_en.pdf) 
6 Communiqué van Maastricht over de toekomstige prioriteiten van een verbeterde Europese samenwerking in 
beroepsopleiding en beroepsonderwijs , 14 december 2004 
(http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/maastricht_com_en.pdf) 
7 Zie de lijst van experten in bijlage 
8 Beslissing van de Raad 1994/819/EC van 06.12.1994, OJ L340, 29.12.1994, over het opzetten van een 
actieprogramma voor de implementatie van een beroepsopleidingsbeleid van de Europese Gemeenschap; beslissing 
van de Raad 1999/382/EC van 26.04.1999 over het opzetten van de tweede fase van het 
beroepsopleidingsactieprogramma van de Gemeenschap "Leonardo da Vinci" OJ L146, 11.06.1999 
(http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html) 
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Niettegenstaande deze inspanningen is de omvang van de mobiliteit die leidt naar een 
professionele kwalificatie nog altijd klein in vergelijking met deze die  georganiseerd werd voor 
het hoger onderwijs onder het Erasmusprogramma. De mobiliteit van jonge mensen in een 
initiële beroepsopleiding komt gewoonlijk overeen met de minimumperiode van drie weken.  Ze 
wordt meer beschouwd als een "intermezzo" dan een integraal onderdeel van het 
opleidingstraject. Deze toestand kan verklaard worden door de obstakels voor mobiliteit in het 
beroepsonderwijs en de beroepsopleiding: deze zijn zowel reglementair en administratief, als 
economisch en financieel, cultureel en linguïstisch, enz.   
 
 
 
Eén van de belangrijkste obstakels dat belet dat er meer interesse is voor mobiliteit binnen 
het kader van een initiële en voortgezette beroepsopleiding, is de moeilijkheid om 
leerresultaten die bekomen werden gedurende een verblijf in een ander land, te 
identificeren en te valideren.  
 
 
Het ECVET stelt voor: 
 
§ Een benadering waarbij de leerresultaten die in het buitenland verkregen werden, in 

aanmerking kunnen komen om een kwalificatie uit te reiken in het land van oorsprong 
van de lerende. 

§ Een instrument voor verstrekkers, beoefenaars en bevoegde instanties, om de 
leerresultaten verkregen in verschillende landen, gemakkelijker te kunnen vergelijken, te 
valideren en te erkennen. 

 
 
1.3. Het ECVET voor het valideren van de resultaten van levenslang leren 
 
Levenslang leren kan plaatshebben in een brede variëteit aan contexten die resulteren in 
vergelijkbare leerresultaten:  
 
§ niet- formeel leren (programma's, modules afgewerkt buiten het formele systeem van 

onderwijs en opleiding);  
 
§ informeel leren (autodidactisch, opleiding in de praktijk, dagelijkse ervaring);  
 
§ verschillende soorten opleidingsprogramma's en modules van verschillende duur en in 

verschillende arrangementen. 
 
Bovendien kunnen gestandaardiseerde programma’s gevolgd worden door verschillende 
categorieën van lerenden (voltijds, deeltijds, intensieve of niet- intensieve opleiding, leren 
gebaseerd op ICT, enz.). 
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In zijn Resolutie van 27 juni 2002 over levenslang leren9, erkent de Raad dat prioriteit gegeven 
moet worden aan "de effectieve validering en erkenning van formele kwalificaties alsook niet-
formeel en informeel leren, over landen en onderwijssectoren heen door een toegenomen 
transparantie en betere kwaliteitsborging”. 
 
In mei 2004 legden de conclusies van de Raad over gemeenschappelijke Europese principes voor 
de identificatie en validatie van niet- formeel en informeel leren10 er opnieuw de nadruk op dat “in 
de context van het principe van levenslang leren, de identificatie en validatie van niet-formeel en 
informeel leren ernaar streeft het volledige gamma van kennis en competentie van een individu, 
ongeacht waar of hoe deze werden bekomen, zichtbaar te maken en te waarderen.[…] 
Identificatie en validatie zijn de belangrijkste instrumenten in het mogelijk maken van de 
overdracht en de aanvaarding van alle leerresultaten over de verschillende instellingen heen”.     
 
Daarom is er een manier nodig om mensen in staat te stellen hun leertraject uit te bouwen 
door te steunen op hun reeds bereikte leerresultaten wanneer ze overschakelen van de ene 
leercontext naar de andere, vooral in het kader van mobiliteit. 
 
Aangezien het gebaseerd is op leerresultaten: 
 

• kan het ECVET geïmplementeerd worden ongeacht de leercontext.  Het vergemakkelijkt 
de overdracht en validatie van niet- formele en informele leerresultaten; 

 
Het ECVET helpt om levenslang en voor iedereen de toegang tot kwalificaties te verbeteren. 
 
 
1.4. Het ECVET voor transparantere kwalificaties 
 
Beroepsonderwijs en -opleiding in Europa beslaat een groot aantal kwalificaties, diploma’s, 
niveaus, certificaten, enz.  Veel landen hebben een nationaal raamwerk dat de kwalificatieniveaus 
definieert of deze niveaus indeelt. Deze instrumenten kunnen al dan niet gericht zijn op de 
organisatie van onderwijs- of opleidingscycli die, in sommige gevallen, gebaseerd zijn op de 
accumulatie van eenheden (met of zonder creditpunten). Afhankelijk van het systeem kunnen 
kwalificaties bovendien bekomen worden na ofwel slechts één soort formeel 
opleidingsprogramma of na het volgen van een aantal programma’s, ongeacht het leertraject 
formeel, niet-formeel of informeel is. 
 
Verder zijn er, afhankelijk van het land, veel manieren om credits te gebruiken in het 
beroepsonderwijs en de beroepsopleiding. In landen waar er verscheidene subsystemen zijn voor 
beroepsonderwijs en -opleiding kunnen meerdere systemen voor de toekenning van credits naast 
elkaar bestaan. In andere gevallen zijn er dan weer helemaal geen creditsystemen aanwezig. 
 

                                                 
9 Resolutie van de Raad over levenslang leren -2002/C 163/01-27 juni 2002 
10 Conclusies van de Raad en van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten in een vergadering met 
de Raad over gemeenschappelijke Europese principes voor de identificatie en validatie van niet-formeel en informeel 
leren, 9175/04 EDUC 101 SOC 220 – 18 mei 2004 
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Tegen deze achtergrond van diversiteit hebben een aantal van de initiatieven van de Europese 
Gemeenschap recentelijk een aanzienlijke vooruitgang geboekt, vooral wat betreft de steeds 
gemakkelijkere toegang tot instrumenten voor het verzekeren van de transparantie van de 
kwalificaties (Europass, het certificaatsupplement) en informatie over opleidingsmogelijkheden 
(Ploteus). 
 
Een hogere transparantie van kwalificaties is niettemin vereist om toe te laten de 
overdracht van leerresultaten effectief te implementeren in de context van mobiliteit.  
 
Het ECVET 
 

• ligt in het verlengde van de initiatieven genomen op Europees niveau, zoals de geplande 
introductie van het Europees Kwalificatieraamwerk (EKR), ontworpen om de 
transparantie van kwalificaties te verbeteren;  

• stelt een gemeenschappelijke benadering voor om kwalificaties te beschrijven zodat ze 
gemakkelijker te begrijpen worden voor de verschillende systemen en om de procedures 
voor het valideren van leerresultaten te beschrijven. 

 
 
1.5. Het ECVET voor wederzijds vertrouwen en samenwerking 
 
Eén van de belangrijkste uitdagingen in de ontwikkeling en implementatie van het ECVET is de 
diversiteit, zelfs fragmentatie in sommige landen, van beroepsonderwijs en -opleidingssystemen 
in Europa. Er kan een enorm aantal uiterst verschillende bevoegde instanties, organisaties en 
actoren bij betrokken zijn. Hun activiteiten kunnen de definitie van kwalificaties, methodes voor 
het beoordelen en valideren van leren, het stellen van opleidingsobjectieven, het bepalen van het 
aantal en de inhoud van eenheden en het aantal credits, het implementeren van 
opleidingsprogramma’s, enz. omvatten. Er kan een breed gamma aan aanbieders bij betrokken 
zijn: ministeries (van onderwijs, tewerkstelling, landbouw, enz.), agentschappen, 
beroepssectoren, bedrijven, sociale partners, kamers van koophandel, niet-gouvernementele 
organisaties en zo verder. In sommige gevallen is het een nationale autoriteit die accrediteert of 
aanbieders van opleidingen of andere actoren machtigt om kwalificaties, creditpunten, enz. voor 
te bereiden en uit te reiken. In andere gevallen worden deze functies overgedragen naar een 
regionaal niveau of zelfs naar de onderwijs- en opleidingsverstrekkers.  
 
Een aantal initiatieven van de Europese Gemeenschap hebben recentelijk vooruitgang geboekt in 
het ontwikkelen van gemeenschappelijke principes met betrekking tot dit niet-vergelijkbare 
patroon dat obstakels creëert voor transnationale samenwerking:  
 
- het aanvaarden en goedkeuren van gemeenschappelijke Europese principes op het gebied van 
kwaliteitsborging11; 
 

                                                 
11 Conclusies van de Raad over kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en beroepsopleiding, 9599/04 EDUC 117 
SOC 252, 18 mei 2004 (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/vetquality_en.pdf) 
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- het aanvaarden en goedkeuren van gemeenschappelijke Europese principes over de identificatie 
en validatie van niet- formele en informele leerresultaten12. 
 
Echter, het voortdurende gebrek aan wederzijds vertrouwen en samenwerking tussen de 
bevoegde instanties en andere actoren betrokken bij opleidings- en kwalificatiesystemen 
belemmert en verhindert zelfs het ontwikkelen van initiatieven om de verschillende 
problemen op te lossen die zich stellen bij de overdracht en validatie van leerresultaten. 
 
Het ECVET stelt voor: 
 

• een methodologisch kader, afspraken en gemeenschappelijke principes om de dialoog 
tussen de aanbieders aan te moedigen;  

• instrumenten voor het ontwikkelen van partnerschappen tussen de betrokken actoren 
(bevoegde instanties, aanbieders, enz.) 

 
 
 
2. WAT IS HET ECVET? 
 
Het ECVET is: 
 
- Een nuttig en concreet middel bedoeld om de overdracht en accumulatie (kapitalisatie) van 
leerresultaten te vergemakkelijken van individuen die van de ene leercontext naar de andere 
overschakelen en /of van het ene kwalificatiesysteem naar het andere. 
 
- Een methodische manier om een kwalificatie te beschrijven in termen van eenheden van 
leerresultaten (kennis, vaardigheden en competentie) die overdraagbaar zijn en die 
geaccumuleerd  kunnen worden met daaraan verbonden creditpunten. 
 
2.1. Het overdrachtsproces  van ECVET-leerresultaten 
 
Het overdrachtsproces van ECVET-leerresultaten kan beschreven worden als een transactie 
tussen twee bevoegde instanties of instellingen die gemachtigd zijn om kwalificaties en/of 
credits voor leerresultaten13 toe te kennen : 
 
• Eén instantie of instelling beoordeelt bepaalde bekomen leerresultaten en kent credits toe aan 

de lerende, de credits van de lerende worden geregistreerd in een persoonlijk 
registratiedocument 

 

                                                 
12 Conclusies van de Raad en van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten binnen de Raad over 
gemeenschappelijke Europese principes voor de identificatie en validatie van niet-formeel en informeel leren, 
9600/04 EDUC 118 SOC 253, 18 mei 2004 
13  De credits voor leerresultaten geven de totaliteit aan van wat een persoon bereikt heeft door te leren, wat werd 
bepaald en kan officieel getransfereerd, gevalideerd of erkend worden voor het verkrijgen van een kwalificatie. 
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• De tweede toekennende instantie valideert (aanvaardt) de credits als een geldige 
verworvenheid van de lerende en erkent ze voor het toekennen van de kwalificatie. 

 
Dankzij dit proces kan een individu de leerresultaten overdragen en accumuleren om een 
kwalificatie te bekomen. 
Bevoegde instantie/instelling 
A  

 Bevoegde instantie/instelling B 
 

• Beoordelen van bepaalde 
leerresultaten van een 
individu 

 

 
Persoonlijk 
registratiedocument 
van het individu 
 

• Valideert credits verworven en 
overgedragen door het individu 

 

en en 

• Kent credits toe aan deze 
persoon  

 • Erkent de leerresultaten als 
onderdeel van de kwalificatie 
die men wil verkrijgen  

 
Om dit overdrachtsproces van leerresultaten te vergemakkelijken is het ECVET gebaseerd op: 
 
• De beschrijving van kwalificaties in termen van leerresultaten (kennis, vaardigheden en 

competentie); 
 
• De uitdrukking van kwalificaties in eenheden van leerresultaten die overgedragen en 

geaccumuleerd kunnen worden. 
 
Om het begrijpen van kwalificaties en eenheden te vergemakkelijken worden ECVET-
creditpunten gebruikt voor een numerieke voorstelling van elke eenheid en om het gewicht en 
de waarde ervan te definiëren in vergelijking met de hele kwalificatie.  
 
2.2. Wat betekent het ECVET voor individuen? 
 
Het ECVET is een middel waar veel mensen voordeel bij hebben die gebruik maken van 
transnationale mobiliteit in een veelheid van leercontexten en het ondersteunt levenslange 
leertrajecten die erg divers kunnen zijn. 
 
Dit wordt geïllustreerd door de volgende voorbeelden. 
 
Situatieschets  ECVET-oplossing  
Martin 
 
Martin, een stagiair-kok, wil een kwalificatie 
behalen via een opleidingscentrum (d.w.z. in 
een formele leercontext). Hij krijgt de kans om 

 
 
Voorafgaand aan de mobiliteit: een 
beschrijving van de kwalificatie van kok in 
leerresultaten en eenheden stelt Martin in staat 
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meerdere weken mee te draaien in een 
opleidingscentrum van een partner in het 
buitenland. Samen met zijn adviseur maakt hij 
een opleidingsplan op voor de 
mobiliteitsperiode en een leerovereenkomst 
die door hem en de twee opleidingscentra 
wordt ondertekend. 
 
Gedurende deze mobiliteit verwerft Martin de 
gewenste kennis, vaardigheden en 
competenties. Op het einde van zijn 
mobiliteitsperiode worden de leerresultaten 
van Martin uit zijn formele leercontext in het 
buitenland beoordeeld door het ontvangende 
opleidingscentrum. 
 
Wanneer Martin terugkomt zal hij het 
maximum voordeel uit zijn mobiliteit gehaald 
hebben: zijn leerresultaten zullen erkend 
worden omdat zij overeenkomen met een deel 
van de kennis, vaardigheden en competenties 
vereist voor de kwalificatie die hij wil 
verkrijgen. 
 

om precies te identificeren welke kennis, 
vaardigheden en competentie hij moet 
verwerven tijdens zijn mobiliteit zodat er 
rekening mee gehouden kan worden wanneer 
hij terugkomt: hij weet dus welke 
eenheid/eenheden hij zal kunnen overdragen.  
De creditpunten geven hem een idee van het 
gewicht van elk van deze eenheden in de 
volledige kwalificatie die hij wil bereiken. 
Deze informatie stelt hem in staat een plan 
voor te bereiden voor zijn opleiding in het 
buitenland. 
 
Het partnerschap tussen de twee 
opleidingscentra betekent dat de leerresultaten 
van Martin beoordeeld worden door het 
ontvangende opleidingscentrum gedurende zijn 
mobiliteitsperiode. 
 
Wanneer hij terugkomt worden de 
leerresultaten die beoordeeld werden, 
gevalideerd en meegerekend als onderdeel van 
Martin’s kwalificatie als kok. 
 

Marie 
 
Marie is een volwassen vrouw die een 
kwalificatie wil behalen in elektronica in een 
opleidingscentrum in haar land. 
 
Ze heeft echter al een aantal jaren 
beroepservaring in een bedrijf in het 
buitenland.   
 
Gedurende deze periode verbreedde haar baan 
in het bedrijf haar kennis, vaardigheden en 
competentie. 
 
De resultaten van de leerervaring van Marie in 
het bedrijf in het buitenland worden 
beoordeeld door het opleidingscentrum en de 
credits worden aan haar toegekend. 
 
Haar leerresultaten worden erkend voor de 
kwalificatie die ze wil bereiken. 
 

 
 
Een beschrijving van de kwalificatie 
“elektronica” in eenheden stelt Marie in staat 
om te identificeren welke onderdelen van de 
kennis, vaardigheden en competentie die zij 
heeft verworven in het bedrijf in rekening 
gebracht kunnen worden om de kwalificatie 
die zij gekozen heeft, te behalen. De 
geassocieerde creditpunten geven een idee 
van het gewicht van deze leerresultaten in de 
kwalificatie als een geheel.  
 
Op basis van de beoordeling van deze 
leerresultaten zorgt het ECVET ervoor dat wat 
Marie leerde in een niet- formele context, 
gevalideerd wordt en meetelt voor haar 
kwalificatie. 
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2.3. Wat betekent het ECVET voor de bevoegde instanties? 
 
De aard en het type van bevoegde instanties die een rol kunnen spelen in de implementatie van 
het ECVET variëren van het ene land tot het andere, van één VET-systeem tot een ander en van 
één kwalificatiesysteem tot een ander. 
In elk land zijn er, volgens de nationale regels, 
bevoegde instanties op relevante niveaus 
verantwoordelijk voor: 

• Het ontwerpen van maatregelen die gekoppeld 
zijn aan het beoordelings-, overdrachts-, validatie- 
en erkenningsproces. 
• De beschrijving van kwalificaties wat betreft 
leerresultaten en eenheden (kennis, vaardigheden 
en competentie). 
• Het toewijzen van ECVET-creditpunten aan 
kwalificaties en eenheden. 
• De beslissing over de aanvaarding en 
goedkeuring van het ECVET.  

 

Wat is een bevoegde instantie voor 
het ECVET? 
Autoriteit, instelling of organisatie op 
nationaal, regionaal, lokaal of sectoraal 
niveau die, volgens de nationale regels 
en gebruiken verantwoordelijk is voor 
en/of betrokken bij één of meer 
functies met betrekking tot de 
implementatie van het ECVET 

 
2.3.1. De beschrijving van kwalificaties in leerresultaten en eenheden. 
De beschrijving van kwalificaties in leerresultaten en eenheden maakt het mogelijk om kennis, 
vaardigheden en competenties die elke kwalificatie karakteriseren, te bepalen en om de 
leesbaarheid ervan te verbeteren voor zowel het individu, de bevoegde instanties die 
verantwoordelijk zijn voor kwalificaties als voor de werkgevers.  Leerresultaten die verwacht 
worden voor de toekenning van een kwalificatie, kunnen opgelijst worden in een 
eenhedencataloog, een kwalificatiestandaard of een andere toelichtende nota bij een kwalificatie. 
Deze gang van zaken wordt nu reeds geïmplementeerd in vele VET-systemen in Europa. 
 
 
 
Wat is een eenheid? 
Een set van kennis, 
vaardigheden en competenties 
die een deel uitmaken van een 
kwalificatie. Een eenheid kan 
het kleinste onderdeel van een 
kwalificatie zijn dat 
beoordeeld, gevalideerd en 
mogelijk, gecertificeerd kan 
worden. Een eenheid kan 
specifiek betrekking hebben 
op één enkele kwalificatie of 
op een aantal 

De definitie en beschrijving van eenheden kunnen 
variëren volgens het kwalificatiesysteem en de 
procedures van de bevoegde instantie.  Voor 
ECVET-doeleinden echter moeten de specificaties 
voor een eenheid meestal informatie geven zoals 

• de generische titel van de eenheid 
• de kennis, vaardigheden en competenties 

die in een eenheid vervat zitten 
• de criteria voor de beoordeling van de 

ermee overeenstemmende leerresultaten 
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gemeenschappelijke 
kwalificaties. 
 
 
Er is een breed gamma aan mogelijke specificaties en flexibele manieren om het concept van de 
eenheden te gebruiken. De eenheden van leerresultaten moeten echter: 
 
§ leesbaar en verstaanbaar zijn; 
§ opgebouwd en georganiseerd zijn op een samenhangende manier ; 
§ beoordeelbaar zijn. 
 
Het hart van ECVET: eenheden van leerresultaten 
 
Bevoegde instantie beslist 
 

 
Kwalificatie 

 

 
 

 

 
 

Een-
heid 

Een-
heid 

Een-
heid  

- Aantal  
- Omvang 
- Karakteristieken  
 
van de eenheden 
 

   

Wie definieert eenheden? 
 
De karakteristieken van eenheden die 
samen een kwalificatie uitmaken 
(inhoud, omvang, totale aantal 
eenheden, enz.) worden gedefinieerd 
door de bevoegde instantie die 
verantwoordelijk is voor de 
kwalificatie op het geschikte niveau. 
 

 
Er zijn verschillende methodes om kwalificaties te beschrijven in leerresultaten. Na de 
aanvaarding en goedkeuring van het ECVET zal de Europese Commissie de verspreiding 
steunen van de meest geschikte methodologiën alsook de ontwikkeling van nieuwe 
methodologiën. 
 
2.3.2. Allocatie van ECVET-creditpunten 
 
ECVET-creditpunten worden voorgesteld als een bijkomende bron van informatie in numerieke 
vorm. Omdat ze zowel geassocieerd worden met kwalificaties als met eenheden, hebben ECVET-
creditpunten twee functies: 
 
- Een simpele voorstelling geven van de relatieve waarde van een eenheid in relatie tot de ganse 
kwalificatie. Ze illustreren de proportie van de eenheid in de kwalificatie ; 
- De overdracht van de leerresultaten op een concrete manier makkelijker maken door het geven 
van een gemeenschappelijke referentie op Europees niveau tussen kwalificatiesystemen. 
 
Het ECVET zal de toewijzing van creditpunten via verschillende aanpakken en instrumenten 
mogelijk maken. ECVET-creditpunten moeten toegekend worden op basis van criteria zoals: 
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- Een schatting van het belang van de inhoud van elke eenheid gedefinieerd in termen van kennis, 
vaardigheden en competenties; 
 
- Referentie naar een reële of theoretische gemiddelde lengte van een programma; 
 
- Reële of theoretische werklast in een formele leercontext; 
 
- Reële of theoretische inspanning van de lerende in een informele leercontext; 
 
- Combinatie van verschillende criteria. 
 
 
 
Hoe worden ECVET-creditpunten 
toegewezen? 
 
 
Voor ECVET doeleinden worden 
creditpunten eerst toegewezen aan 
een volledige kwalificatie en dan 
worden de punten uit dit totaal 
toegewezen aan de eenheden zoals 
men geschikt acht omdat creditpunten 
het gewicht van elke eenheid 
vertegenwoordigen in relatie tot de 
volledige kwalificatie. 
 

Creditpunten 
 
Bevoegde instantie wijst creditpunten toe: 
 
Kwalificatie • Kwalificatie 
X Creditpunten  

 
  

Een-
heid 

Een-
heid 

Een-
heid 

 
A 
creditpunten 

 
B 
creditpunten 

 
C 
creditpunten  

 
 

• Eenheden 

 
 
De creditpunten van een kwalificatie zijn samengesteld uit de gecombineerde 
creditpunten van eenheden binnen die kwalificatie 

 
 
Bevoegde instanties die gemachtigd zijn voor de toekenning van ECVET-creditpunten zouden de 
volgende conventie kunnen hanteren als een praktische richtlijn: 120 ECVET-creditpunten 
kunnen gemiddeld geassocieerd worden met de leerresultaten van 1 jaar bekomen door een 
individu in een formele voltijdse VET-context. Deze conventie is zuiver indicatief. Ze is geen 
absolute en rigide maatstaf. Ze schrijft geen leertijden, vereiste leerperiodes of een verplichte 
leerinspanning voor. Ze is bedoeld om als referentie gebruikt te worden voor de toekenning van 
creditpunten aan leerresultaten, kwalificaties en/of eenheden. 
 
Er zijn een aantal methodes om creditpunten toe te wijzen aan kwalificaties en eenheden.  
Wanneer het ECVET wordt aangenomen zal de Europese Commissie de verspreiding van de 
meest geschikte methodologiën ondersteunen evenals de ontwikkeling van nieuwe 
methodologieën. 
 
2.3.3. De beslissing over de aanvaarding van het ECVET  
 



NL        16     NL 
 

De beslissing over hoe kwalificaties gekoppeld moeten worden aan het ECVET (met name hun 
beschrijving in leerresultaten en eenheden en de toewijzing van ECVET-creditpunten) is een 
belangrijke kwestie voor de effectieve en duurzame implementatie van het ECVET.  De 
implementatie van het ECVET heeft in elk land een duidelijk engagement nodig van bevoegde 
instanties en onderwijs- en opleidingsverstrekkers, geformaliseerd op de relevante niveaus van 
het land. Deze vereiste werd duidelijk gedemonstreerd in het Bolognaproces voor Hoger 
Onderwijs waar vrijwillige engagementen bijgedragen hebben tot de wijdverspreide 
implementatie van ECTS. 
 
Om het ECVET goed te kunnen implementeren moet de bevoegde instantie verantwoordelijk 
voor kwalificaties of eenheden (of meer algemeen gemachtigd om het ECVET te 
implementeren), definiëren en beslissen wat de omvang van deze implementatie zal zijn en deze  
beslissing formaliseren op een geschikt niveau, volgens de nationale regels. 
 
2.4. De implementatie van het ECVET 
 
Het ECVET moet toepasbaar zijn in verschillende leersituaties en leercontexten. De toepassing 
die hieronder wordt beschreven wordt gegeven als een voorbeeld en volgt de chronologie van de 
voornaamste fases. 
 
2.4.1. Fase 1: de oprichting van partnerschappen 
 
Om de implementatie van het ECVET te vergemakkelijken, kunnen VET-aanbieders en/of 
bevoegde instanties op het relevante niveau partnerschapsovereenkomsten of 
gemeenschappelijke intentieverklaringen (“memoranda of understanding”) aangaan. 
Gedurende deze fase van initialisatie, kunnen de intentieverklaringen bijdragen tot het creëren 
van een klimaat van vertrouwen dat nodig is om de duurzaamheid van het systeem, zijn 
operationele karakteristieken en een effectieve creditoverdracht  te verzekeren. 
 
In de intentieverklaring zouden partners het volgende kunnen specifiëren: 
 
- de overeenkomst tussen kwalificaties (eenheden en creditpunten) en/of leerresultaten betrokken 
bij de overdracht ;.de EKR niveaus kunnen bijdragen tot het vaststellen van de overeenstemming.  
 
- de beoordelings-, overdrachts- en validatieprocessen (voor eenheden of onderdelen van 
eenheden) 
 
- de specificaties voor kwaliteitsborging. 
 
Het belangrijkste punt van de intentieverklaring is dat de leerresultaten waarvoor credits worden 
toegekend door de ene of de ander partnern onweerlegbaar erkend kunnen worden. 
 
Partnerschapsovereenkomsten kunnen ingesteld worden tussen verschillende autoriteiten of 
organisaties, volgens het type en de gewenste graad van samenwerking. Er kunnen dus 
intentieverklaringen opgesteld worden tussen instanties verantwoordelijk voor kwalificaties 
(ministeries, agentschappen, …) en/of netwerken van VET-aanbieders (Kamers van Koophandel, 
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…) en/of VET-aanbieders of andere belanghebbenden bij VET (opleidingscentra, scholen, 
bedrijven, ...). 
 
Een model van intentieverklaring kan mogelijk ontwikkeld worden op Europees niveau. 
 
2.4.2. Fase 2: de leerovereenkomst 
 
Het is mogelijk noodzakelijk om een individuele leerovereenkomst op te stellen voor iedere 
persoon, in het bijzonder in een formele leercontext. Dit document zou de leerresultaten die 
verwacht worden aan het einde van een periode van mobiliteit (eenheden of delen van eenheden) 
en de geassocieerde creditpunten kunnen bepalen. Deze individuele leerovereenkomst kan 
opgesteld worden door de persoon in kwestie en de twee partners. Een model leerovereenkomst 
kan mogelijk ontwikkeld worden op Europees niveau. 
 
2.4.3. Fase 3: toekennen van ECVET-credits 
 
ECVET-credits worden toegekend (d.w.z. eenheden of delen van eenheden en gekoppelde 
ECVET-creditpunten) na de beoordeling van het leerresultaat. Credits worden genoteerd in een 
persoonlijk registratiedocument dat details geeft over: 
 
§ verworven kennis, vaardigheden en competenties 
 
§ de creditpunten die geassocieerd zijn met de verworven leerresultaten. 
 
Een model van persoonlijk registratiedocument kan mogelijk ontwikkeld worden op Europees 
niveau. 
 
De Europass documenten kunnen bovendien gebruikt worden om credits te registreren en hun 
transparantie te verzekeren. 
 
2.4.4. Fase 4: Overdracht, validatie en accumulatie van credits 
 
In overeenstemming met de intentieverklaring en de leerovereenkomst, moeten credits 
overgedragen worden, daarna gevalideerd worden door de uitsturende organisatie en erkend  
worden om de betrokken kwalificatie te behalen door accumulatie, volgens de afgesproken 
regels. 
 
 
3. CONCLUSIES 
 
Het ECVET moet geleidelijk aan ontwikkeld en geïmplementeerd worden op een vrijwillige 
basis zonder enige wettelijke verplichting omdat het geen reglementerende basis heeft. Wanneer 
het ECVET wordt toegepast in de landen die beslissen om het te implementeren, moet rekening 
worden gehouden met de nationale of regionale wetgeving en/of actuele sectorale regels met 
betrekking tot kwalificaties. 
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Met zijn moderne en ambitieuze benadering, gericht op leerresultaten, omvat het ECVET een 
bepaald aantal principes, regels en conventies die essentieel zijn voor zijn implementatie. Zijn 
toepassing zal echter zo flexibel mogelijk blijven. Op korte tot middellange termijn zal de 
implementatie van het ECVET ondersteuning nodig hebben. Want inderdaad, tijd, testen en 
onderzoeken zullen nodig zijn om het geleidelijk en effectief te verbeteren, het flexibeler te 
maken indien nodig, om rekening te houden met de specifieke eigenheden van de 
kwalificatiesystemen van elk land en om de verspreiding en de promotie van de meest geschikte 
aanpak en methodes voor zijn implementatie te verzekeren. Voor alles zal het eenvoudig moeten 
zijn en aangepast aan de reële noden van zijn doelgroepen indien men wil dat mensen er effectief 
gebruik van zullen maken. 
 
 
 
4. DE CONSULTATIE 
 
Het werkdocument van de Commissie geeft argumenten voor het ontwerp, de aanvaarding en 
goedkeuring van een ECVET-systeem op Europees niveau en bevat suggesties voor zijn 
implementatie. Het succes van een ECVET-systeem zal net zoveel afhangen van zijn relevantie 
en toegankelijkheid voor de lerenden als van zijn geloofwaardigheid en betrouwbaarheid in de 
ogen van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor kwalificatiesystemen en systemen voor 
beroepsonderwijs en -opleiding. In alle opleidingssystemen van de lidstaten (beroepsonderwijs en 
beroepsopleiding en levenslang leren) zullen degenen die hierin betrokken zijn, moeten overtuigd 
zijn dat het ECVET systeem nuttig is en kan bijdragen – direct en indirect –  aan de promotie en 
ontwikkeling van levenslang leren, wat leidt tot betere kennis, vaardigheden en competenties van 
stagiaires en uiteindelijk tot stabielere en bevredigende carrières in elk land of in Europa.  
 
Het document schetst de fundamentele principes van het ECVET en reikt suggesties aan voor de 
praktische implementatie ervan. Het ECVET kan echter alleen maar werken indien het gebaseerd 
is op een brede consensus die resulteert uit een uitgebreid consultatieproces dat open staat voor 
vragen, voorstellen en suggesties over de meest efficiënte manier om zijn creatie na te streven.   
Deze consultatie is ook belangrijk voor het bekomen van zicht op de noden van de partners die 
waarschijnlijk zullen bijdragen tot het succes van het ECVET-systeem. 
 
4.1. Het consultatieproces 
 
De consultatie op Europees niveau gaat alle Europese landen die betrokken zijn in het 
Kopenhagenproces, de Europese sociale partners en professionele organisaties aan. Het zal plaats 
hebben tot eind maart 2007 met het doel om alle betrokkenen en deskundigen uit te nodigen om 
hun mening te geven over wat de objectieven, principes en technische karakteristieken van het 
ECVET-systeem kunnen of moeten zijn. De verschillende landen en sociale partnerorganisaties 
zullen hun eigen consultaties organiseren op nationaal niveau. De Europese Commissie verwacht 
dat de ministers van onderwijs, beroepsopleiding en werkgelegenheid, de Europese sociale 
partners, de sectorale en regionale autoriteiten en ook de bevoegde autoriteiten en kwalificatie-
aanbieders deelnemen. 
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De Europese sociale partnerorganisaties (werkgeversassociaties en vakbonden), sectorale 
diensten en industriële verenigingen, Europese netwerken voor onderzoek betreffende onderwijs 
en opleiding voor jonge mensen en bedrijfsnetwerken; alle geïnteresseerde partijen worden 
uitgenodigd om commentaar te geven over het plan. Het consultatiedocument wordt ook 
gepubliceerd op het internet. 
 
De Europese Commissie zal de antwoorden op de consultatie analyseren en samenvatten. Dit zal 
ter beschikking zijn op het internet14. 
 
De resultaten van de consultatie zullen geanalyseerd worden met het oog op het creëren van een 
instrument van de Europese Gemeenschap, ze staan op de agenda van een belangrijke Europese 
conferentie in juni 2007 onder Duits voorzitterschap.  Deze conferentie zal het consultatieproces 
afsluiten. 
 
De resultaten van het consultatieproces zullen gebruikt worden om het formele voorstel te 
formuleren over een ECVET-systeem dat de Europese Commissie in de loop van 2007 naar voor 
zal schuiven als het meest geschikte wettelijke instrument. 
 
Na dit consultatieproces, zal de Europese Commissie beslissen hoe het systeem het best 
ontwikkeld wordt. Financiële steun (en andere manieren van ondersteuning) worden mogelijk 
toegekend aan nationale en sectorale spelers, bijvoorbeeld via programma’s van de Europese 
Gemeenschap ter bevordering van de mobiliteit van jonge mensen en volwassenen in opleiding.  
Op deze manier zal het nieuw geïntegreerde programma voor levenslang leren gebruikt worden 
om het ECVET-systeem te implementeren. 
 
De resultaten van de consultatie en ook van de lopende studies en testen zullen dienen als een 
platform voor een reeks pilootprojecten die kunnen beantwoorden aan de specifieke noden van de 
bevoegde autoriteiten verantwoordelijk voor creditsystemen en die gebruik zullen maken van het 
ECVET. 
 
4.2. Vragen voor het consultatieproces 
 
De geconsulteerde partijen worden uitgenodigd om te antwoorden op de onderstaande vragen die 
beschouwd worden als bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van het ECVET: 
 
4.2.1. Het doel van en de redenen voor een ECVET-systeem 
 
- Zijn de meest belangrijke doelstellingen en functies van een Europees creditsysteem voor 
beroepsopleiding en beroepsonderwijs en de rol van de bevoegde autoriteiten volledig beschreven 
in het consulatiedocument? Indien dat niet zo is, wat ontbreekt er dan? 
 
- Wat zou de belangrijkste toegevoegde waarde zijn van het geplande ECVET-systeem? 
 
4.2.2. De technische basis voor het ECVET 

                                                 
14 http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/validation2004_en.pdf 
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- Moeten sommige technische specificaties meer gedetailleerd uiteengezet worden met het oog op 
de praktische implementatie van het ECVET? Indien dat zo is, welke? 
 
- Houden de technische specificaties van het ECVET genoeg rekening met de: 
 
§ evaluatie, 
§ validatie, 
§ erkenning, 
§ accumulatie,  
§ overdracht  
 
van leerresultaten, zij het formeel, niet-formeel of informeel? Indien niet, gelieve meer uitleg te 
geven. 
 
- Is de toewijzing van creditpunten aan kwalificaties en eenheden en het gebruik van een 
referentiegetal van 120 creditpunten voldoende om de convergentie van de verschillende 
aanpakken en de coherentie van het systeem op Europees niveau te verzekeren? Indien niet, wat 
zou u voorstellen? 
 
4.2.3. Het ECVET implementeren 
 
- Onder welke voorwaarden zou het beschrijven van kwalificaties in termen van leerresultaten en 
het uitdrukken ervan in eenheden effectief de transparantie van kwalificaties verbeteren en 
bijdragen tot de ontwikkeling van een wederzijds vertrouwen? 
 
- Welke criteria of combinaties van criteria voor het toekennen van creditpunten zouden 
geselecteerd en gebruikt kunnen worden? 
 
- Zijn er punten in uw kwalificatiesysteem die gunstig zouden zijn voor de introductie van het 
ECVET? Welke beperkingen, als die er zouden zijn, voorziet u? 
 
- Hoe en binnen welk tijdsbestek (lancering, introductie, experimenteren, wijdverbreide 
introductie) zou het ECVET in uw land geïmplementeerd kunnen worden? 
 
4.2.4. Maatregelen voor het ondersteunen van de implementatie en de ontwikkeling van het 
ECVET 
 
- Welke maatregelen moeten er op Europees, nationaal en sectoraal niveau genomen worden om 
de implementatie van het ECVET te vergemakkelijken? 
 
- Welke documenten, handleidingen en gidsen kunnen ontwikkeld worden om de implementatie 
van het ECVET te vergemakkelijken? 
 
4.2.5. Het potentieel van het ECVET om mobiliteit te verbeteren 
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- In welke mate en hoe zal het ECVET in staat zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
transnationale en zelf nationale partnerschappen? 
 
- In welke mate en hoe zal het ECVET in staat zijn om de kwaliteit van de 
mobiliteitsprogramma's van de Europese Gemeenschap en deelname aan deze programma’s te 
verbeteren? 
 
- In welke mate en hoe denkt u dat het ECVET en Europass elkaar kunnen aanvullen om 
mobiliteit te verhogen? 
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Educación, Culture y Deporte – ES 
 
Luí IMAGINARIO    Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto – P 
 
Françoise DIVISIA 
 
daarna: Edith KIRSCH   Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche - F 
 
Sirkka-Liisa KARKI  Finnish National Board of Education Vocational Education 

Division - FIN  
 
University - LT 
 
Zsófia LUX     Ministry of Education - HUN 
 
Moira McKERRACHER   Scottish Qualifications Authority - UK 
 
Edwin MERNAGH    National Qualifications Authority - IRL 
 
Arthur SCHNEEBERGER   Österreichisches Institut für Bildungsforschung 

der Wirtschaft - A 
daarna: Reinhard NOEBAUER    
 
Jan REITZ JOERGENSEN   Ministery of Education, National Education Authority - DK 
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Sten PETTERSON 
 
daarna: Björn SCHÉELE   National Agency for Education (Skolverket) - S 
 
Winfried HEIDEMANN   European Trade Union Confederation (ETUC) 
 
Heikki SUOMALAINEN   Confederation of Finnish Industry and Employers (UNICE) 
 
Peter THIELE    Bundesministerium für Bildung und Forschung - D 
 
Loukas ZAHILAS  O.E.E.K. - Ministery of National Education and Religious 

Affairs - GR 
 
 
Verleenden ondersteuning aan de groep experten 
 
Isabelle LE MOUILLOUR   Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) - D 
 
Burkart SELLIN    CEDEFOP 
 
 
Commissie (coördinatie) 
 
Simon JONES 
 
Daarna: Michel ARIBAUD   DG EAC – A3 
 
 
Bijdragen 
 
Jens Bjornavold,    CEDEFOP 
 
Peter Van der Hijden    DG EAC – A2 
 


