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E n h a n c i n g V E T p r o f e ss i o n a l s s k i l l s
fo r e l e a d e r s h i p e d u c at i o n a n d t r a i n i n g
eLead is een Erasmus+ KA202-project - Strategisch partnerschap
voor de ontwikkeling van innovatie in de beroepsonderwijs- en
-opleidingssector. Het is officieel van start gegaan in oktober 2019 en
zal 28 maanden duren.
Het eLead-project is bedoeld om educatief materiaal te creëren
voor professionals in beroepsonderwijs en -opleiding die betrokken
zijn bij opleidingsprocessen voor managers en werknemers in kleine
en middelgrote ondernemingen, om opleidingstrajecten voor het
verwerven van vaardigheden op het gebied van e-leadership te
implementeren en te bevorderen.
In deze nieuwsbrief vindt u de projectinformatie in een notendop en de
beschrijving van de activiteiten die tot nu toe zijn uitgevoerd.

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
eLead kick off meeting
Op 26-27 november 2019 bespraken de partners tijdens de
startbijeenkomst van het project de details van het project, met een
analyse van de verwachte resultaten, de mogelijke doelgroepen, de
verspreiding en administratieve taken en financiële kwesties.

Gemeenschappelijke definitie van e-leadership
Na een analyse van bestaande curricula en trainingsprogramma’s op
nationaal niveau, hebben de partners overeenstemming bereikt over
een gemeenschappelijke definitie van de «high-tech leider».

Online vragenlijst
De partners hebben de competenties geanalyseerd die op de
arbeidsmarkt vereist zijn voor hightech leiders. Deze taak is uitgevoerd
door middel van een online vragenlijst waaraan 71 respondenten in
de partnerlanden hebben deelgenomen (werknemers, managers en
bedrijven in de high-tech en digitale sector).

HET PROJECT
Nieuwe technologieën, zoals ICT, zijn een belangrijke motor
voor groei, maar zij moeten worden gevoed door de ideeën
van hoogopgeleide professionals en bedrijfsleiders.
Tegenwoordig hebben veel Europese bedrijven, met name
KMO’s en startende ondernemingen, vaak een gebrek
aan professionals met de juiste vaardigheden om deze
technologieën effectief te gebruiken, en het risico dat zij
hun investeringen verspillen en belangrijke kansen voor
groei en concurrentievermogen mislopen, is groot. In heel
Europa is er een groeiende behoefte aan leiders die in staat
zijn bedrijfsmodellen te identificeren en te ontwerpen door
gebruik te maken van belangrijke innovatiekansen en door
ICT optimaal te benutten.
Het project «eLead - Enhancing VET professionals skills
for e-leadership education and training» wil deze leemte
opvullen door het creëren van educatief materiaal voor
VET-professionals die betrokken zijn bij opleidingsprocessen
voor werknemers en managers in kleine en middelgrote
ondernemingen, teneinde opleidingstrajecten voor het
verwerven van vaardigheden op het gebied van e-leadership
te implementeren en te bevorderen.

Partners
De
activiteiten
van
eLead
worden
uitgevoerd
door een consortium dat bestaat uit zeven
partnerorganisaties uit vijf verschillende Europese landen:
Italië
België
Nederland
Spanje
Griekenland.

Gesprek met belanghebbenden
De resultaten van de online vragenlijsten zijn geanalyseerd en verfijnd
door middel van interviews die door elke partner op lokaal niveau zijn
uitgevoerd, waarbij 5 deskundigen op het gebied van e-leadership per
land betrokken waren.

RESULTATEN
De innovatieve aanpak van eLead zal beroepsbeoefenaren in het
beroepsonderwijs en de beroepsopleiding die betrokken zijn bij
opleidingsprocessen voor werknemers en managers in kleine en
middelgrote ondernemingen, voorzien van origineel onderwijsmateriaal,
activiteiten en opleidingsmodules om de verwerving van vaardigheden
op het gebied van e-leadership te bevorderen en het tekort aan
e-vaardigheden in Europa te verminderen.

1 >> Eerste intellectuele output: eLead-competentiekaart
Het eerste resultaat van het project zal een competentie map zijn die
het High-tech leider beroepsprofiel beschrijft in termen van eenheden
van leerresultaten. Dit zal een duidelijke en overeengekomen
definitie en maatstaven opleveren voor het meten van innovatieve
e-leiderschapsvaardigheden en hun implicaties voor innovatieve
functieprofielen op basis van Europese normen (ECVET en EQF).

2 >> Tweede intellectuele output: eLead Pedagogisch handboek
De tweede intellectuele output zal bestaan uit een Pedagogisch
Handboek voor professionals in beroepsonderwijs en -opleiding, met
inbegrip van middelen ter ondersteuning van de uitvoering van een
opleidingscursus voor hightech-leiders.

3 >> Derde intellectuele output: eLead MOOC
Het derde resultaat van het project zal een opleidingscursus zijn voor
de nieuwe High Tech Leader-kwalificatie, die als MOOC (massive open
online course) via een interactief platform wordt aangeboden.
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Email: v.e.scholten@tudelft.nl
Università Politecnica delle Marche
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