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De jaarlijkse bijeenkomst van het EQAVET-netwerk vond dit jaar plaats in Boekarest, Roemenië.
Een groot deel van de lidstaten van de Europese Unie inclusief de kandidaatlanden waren
aanwezig. Vanuit Nederland namen Thea van den Boom van het ministerie van OCW en Alie
Kamphuis van het NCP EQAVET deel.
Het programma stond vooral in het teken van de toekomst van kwaliteitsborging in het mbo met
EQAVET als gehanteerde tool. Het EQAVET framework met de aanbeveling aan de lidstaten stamt
uit 2009. In de afgelopen tien jaar hebben de lidstaten in hun eigen land gewerkt aan het
implementeren van de aanbeveling en heeft het netwerk met elkaar ervaringen en inzichten
besproken en uitgewisseld. Er zijn aanscherpingen gedaan in een van de bijlagen van het
framewerk via EQAVET+. Vorig jaar heeft de strategische werkgroep EQAVET haar rapport
opgeleverd met haar voorstellen voor de toekomst van EQAVET en het versterken van onderling
vertrouwen en transparantie. Nederland heeft in deze ontwikkeling altijd een actieve rol gespeeld.
Vanuit de Europese Commissie zijn onderzoeken uitgevoerd en voorstellen geformuleerd. Het
EQAVET netwerk heeft in Boekarest de verschillende documenten en voorstellen besproken en haar
suggesties voor de toekomst aan de Europese Commissie geformuleerd. De suggesties hebben
betrekking op de aanscherping van de kwaliteitscriteria en indicatoren uit het framework zodat het
framework beter aansluit op het beroepsonderwijs in een wereld van een veranderende
arbeidsmarkt en werkomgeving. Ook ligt het voorstel voor om vrijwillige peer reviews te gaan
inzetten tussen lidstaten.
De Europese Commissie werkt in de komende maanden verder aan het voorbereiden van de
aanbeveling over de toekomst van kwaliteitsborging op systeem- en instellingsniveau.
In de netwerkbijeenkomst was ook ruimte gemaakt voor het delen van ervaringen vanuit
verschillende landen op hun voortgang op het versterken van kwaliteitsborging. Zo had een
Zweedse instelling voor beroepsonderwijs op de hogere niveaus een presentatie over hoe zij
gebruik maken van het EQAVET framework en eenvoudig toepasbare instrumenten ontwikkeld
heeft, waarmee op alle niveaus verbeterslagen gemaakt kunnen worden op kwaliteit en
kwaliteitsborging. Slowakije en Roemenië hebben de uitkomsten van hun net afgeronde projecten
gedeeld met het netwerk. Nederland heeft een presentatie verzorgd over de wijze waarop zij in
2019 en 2020 Europees geld besteedt voor o.a. het organiseren van een studiebezoek van
Europese collega’s aan ons land om ons van kritische reflecties te voorzien op ons systeem van
kwaliteitsborging. Dit studiebezoek zal op 19 en 20 november 2019 plaatsvinden en het NCP
EQAVET bereidt het programma met de specifieke vragen die we centraal gaan stellen voor met de
MBO Raad, Kwaliteitsnetwerk mbo, ministerie van OCW en de andere leden van de adviesgroep
van EQAVET.
Zodra het officiële verslag van deze netwerkbijeenkomst beschikbaar is, stellen we dit beschikbaar.
We houden u op de hoogte over ontwikkelingen over de toekomst van EQAVET.
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