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Wat WorkQual doet:

Achtergrond en doel

Het project zal de volgende fasen doorlopen:
1 Wij vragen alle partijen, met name de werkgevers, wat
ze nodig hebben en hoe zij deze procedure te zien.
2 Verzamel procedures, documenten en andere
beschikbare materiaal in elk land en analyseer dat.
3 Ontwerp een kader voor procedures en documenten
die nodig zijn binnen een Quality Management System.
4 Een interne auditor van een van de partnerscholen
beoordeelt de procedure en materialen. Deze fase
omvat review-meetings met werkgevers en andere
belanghebbenden.
5 Het publiceren van het kader en het hosten van een
slotconferentie om feedback te krijgen van een publiek
van andere scholen en andere belanghebbenden.
Tenslotte zal de project partnership een definitieve
versie publiceren en voor iedereen beschikbaar maken.

Het project WorkQual is de vierde in een reeks van
projecten die de drie partijen overeenkomst tussen
leerlingen, onderwijs en werkgevers met betrekking tot
het beroepsonderwijs als onderwerp hebben. De eerste
was een project voor de Letse ministerie van Onderwijs,
ProVoTrain (2005-2007), die, met aandacht voor de
positie van de leerling het verkrijgen van
bevoegdheden, terwijl het leren op de werkplek,
produceerde de Portfolio of Evidence en bijpassende
opleiding. De tweede was het project POÈTE, Portfolio
Of Evidence To Europe (2008-2010), zich richtte op
docenten, opleiders en beoordelaars en hun rol in de
drie partijen overeenkomst. Het volgende project
WorkMentor was gericht op de derde partij, de
mentoren en begeleiders van de leerling op de
werkplek. Na de projecten gericht alle betrokken
partijen, is WorkQual gericht op het vaststellen van
standaards voor de kwaliteit plaatsing procedure
waarbij alle partijen betrokken zijn.
Algemene doel van WorkQual
Het project is gericht op het ontwikkelen van een reeks
procedures en deze te laten controleren als onderdeel van
een Quality Management System. Dit systeem moet
toepasbaar in allerlei typen beroepsopleidingen omdat
WorkQual zal zich richten op de werkwijzen en de
structuur en niet op de inhoud of het type opleiding.
of je een leerling verpleegkundige naar een ziekenhuis
stuurt of een student ondertekent een contract voor een
stage periode; in beide gevallen moeten bepaalde
kwesties worden opgelost en verzorgd.

