
Twee succesvolle voorbeelden van ECVET in Nederland 
 
Binnen het Erasmus+ programma en de voorganger Leonardo da Vinci zijn veel projecten met ECVET-principes uitgevoerd. Een 
voorbeeld is NETINVET: een Europees netwerk van onderwijsinstellingen, trainingscentra en bedrijven, opgericht om erkende mobiliteit 
in Europa te bevorderen voor studenten in het (middelbaar) beroepsonderwijs in de internationale handel-, transport- en logistieksector. 
Met erkende mobiliteit wordt bedoeld goedgekeurde stages in het buitenland. NETINVET moedigt aan om in te zetten op erkende 
mobiliteit, door het gebruik van ECVET-principes. De erkenning en transfer van leeruitkomsten die in mobiliteiten binnen het netwerk zijn 
opgedaan - zowel op onderwijsinstellingen als bij bedrijven - worden mogelijk gemaakt door het implementeren van gedeelde waarden 
en referenties, die het netwerk heeft goedgekeurd en geïmplementeerd. Dit heeft als doel dat de student zijn opgedane kennis en 
vaardigheden bij terugkomst niet nogmaals hoeft te laten toetsen. Wel moet de onderwijsinstelling (of examencommissie) de resultaten 
nog officieel overnemen. Inmiddels bestaat NETINVET uit meer dan zeventig opleidingsinstituten in 13 Europese landen. Gezamenlijk 
voeren zij meer dan 600 stages binnen hun netwerk uit. Het netwerk wordt ondersteund door bedrijven en stakeholders, waaronder in 
Nederland SBB, STL en de MBO Raad.  

Een ander voorbeeld is het LOASA-project: Learning Outcomes According to the Skills Agenda. Hiervan is Wellantcollege één van de 
initiatiefnemers. Het doel van dit netwerk is een brug te bouwen tussen de nieuwe, veranderende en groeiende vraag van en het huidige 
aanbod op de arbeidsmarkt, met name in de groene sector. LOASA legt zich in een partnerschap van vijf onderwijsinstellingen en vijf 
bedrijven toe op het gezamenlijk ontwikkelen van een raamwerk van leeruitkomsten, gebaseerd op ECVET-principes. Deze sluiten aan 
bij de Skills Agenda, door het beschrijven van generieke vaardigheden, beroepsvaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden. 
LOASA richt zich op zowel studenten als bedrijven. De reden voor Wellantcollege om dit project te starten was de behoefte om 
leeruitkomsten die in het buitenland behaald worden, formeel deel uit te laten maken van het curriculum. Hiervoor is ECVET een 
bruikbaar instrument (in samenhang met EQF, EQAVET, Europass), dat ervoor kan zorgen dat samenwerking over de grens mogelijk 
wordt qua inhoud en communicatie. Er zijn inmiddels een kleine dertig ECVET Learning Units ontwikkeld, die structureel in gebruik zijn  

 

https://www.netinvet.eu/en/
http://loasa.eu/

