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Toepassing ECVET:
praktijkvoorbeelden

Studentenmobiliteit

het bedrijf, kan hij de meeste eisen die worden

Vera heeft haar afstudeerstage, als onderdeel

gesteld aan het behalen van het mbo-diploma

van haar mbo-opleiding tot Manager horeca,

voor Autotechnicus aantonen. Hij volgt korte

in het buitenland gelopen. Zij heeft haar

modules in het onderwijs om alsnog te vol-

internationale stage (I-BPV) met goed gevolg

doen aan de eisen, oftewel leerresultaten, die

afgerond en deze leerervaring erkend gekregen.

hij niet kon aantonen met beroepsproducten.

Dit betekent dat zij hiermee voldoet aan de

Het formele mbo-diploma geeft hem een

stageverplichting. Vera hoeft dus in Nederland

stevigere positie op de arbeidsmarkt.

geen afstudeerstage meer te lopen.
Madelon is manager P&O bij een groot
Thomas volgt de mbo-opleiding tot Basis-

logistiek bedrijf. De bedrijfsstructuur wordt de

medewerker printmedia. In het afgelopen jaar

komende jaren grondig gewijzigd. Om inzicht

heeft hij twee keuzedelen in het buitenland

te krijgen in de competenties van alle mede-

gevolgd en afgerond: Signmaker en Ruimte-

werkers wordt een traject gestart waarin

lijke vormgeving. Zijn opleiding heeft vooraf-

competenties per medewerker worden onder-

gaand aan zijn buitenlandervaring afspraken

zocht, beoordeeld en gewaardeerd. Vervolgens

gemaakt over de onderwijsinhoud en de

is het voor de werkgever eenvoudig om mede-

examinering. Thomas krijgt de keuzedelen

werkers aan nieuwe functies te koppelen en

erkend en hiermee vrijstelling voor het volgen

gericht scholing in te kopen.

van keuzedelen in Nederland.
Contact
Leven lang leren

Neem bij vragen of behoefte aan gratis

Rogier werkt al ruim 15 jaar bij een autogarage.

ondersteuning door een van de Nederlandse

Hij heeft geen formeel mbo-diploma. Door de

ECVET-experts contact op met het Nationaal

werkervaring die hij heeft opgedaan binnen

Coördinatiepunt ECVET ecvet@cinop.nl.

NCP ECVET
Postbus 1585

ecvet@cinop.nl

5200 BP 's-Hertogenbosch

www.ecvet.nl

Het Nationaal team van ECVET-experts, onderdeel van het NA Erasmus+,
werkt nauw samen met het NCP ECVET.

