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Van de coördinator

COMPETING is formeel afgelopen en heeft
alle
doelen
en
beloften
waargemaakt. Dit werd onderstreept door
Caroline Nagtegaal-van Doorn (MEP) in
haar videoboodschap tijdens de
eindconferentie.
Als je het mij vraagt, kwam het succes van
het project duidelijk aan bod tijdens de
presentaties
op
de
eindconferentie (14 juni jl). Hartelijk dank
aan alle sprekers. We hadden het
voorrecht om naar te luisteren naar Arjen
Mintjes (voorzitter van EDINNA) en naar
Ovidiu Cupsa (CERONAV). Ovidiu gaf een
presentatie over het stroomgebied van de
Donau. Ook genoten we van de
presentatie van Wytze de Boer van MARIN
en een rondleiding naar de binnenvaartsimulator van Harm Bergsma. Albert Bos
(en ikzelf) presenteerden de ambitie van
STC om het centre of excellence in de
binnenvaart te worden.
Ik nodig u uit om deel te nemen aan ons
online seminar op 13 oktober . Hierin geven
we
uitleg
over
de
projectresultaten, waar u ze kunt
vinden en hoe u ze kunt gebruiken. Dit seminar is vooral relevant voor
docenten
en
managers
van
binnenvaartonderwijsen
trainingsinstituten. De afgelopen tijd
werden veel communicatie-activiteiten
ondernomen, zo zijn bijvoorbeeld de leden
van CESNI QP/QM geïnformeerd over alle
projectresultaten
die
overeenkomen met het CESNIwerkprogramma (QP-21).
Ik wil mijn dank uitspreken aan alle leden
van het consortium. Ik ben ervan overtuigd
dat er in ons vervolgtraject een solide basis
is gelegd voor samenwerking en co-creatie.
PROJECTCOORDINATOR:

STC Group, Jan Smallegange
J.A.Smallegange@stc-r.nl

Nieuw Europees lesmateriaal voor de
binnenvaart - Alle projectresultaten nu beschikbaar
COMPETING heeft de afgelopen 3,5 jaar hard gewerkt om lesmateriaal te leveren voor h
onderwijs- en opleidingsinstituten voor de binnenvaart. Het project leverde e-learningmateriaal, cursushandleidingen, een Europees stagehandboek, video’s om nieuwe studenten te werven en een systeem voor kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole.
Het was voor het eerst dat op Europees niveau alle belangrijke belanghebbenden samenwerkten om in heel Europa erkende en moderne curricula en lesmateriaal voor de IWT-sector te ontwikkelen. Het project speelde in op wijzigingen in Richtlijn 2397/2017 die de
competenties vastlegt van bemanningsleden die werken op Europese onderling verbonden waterwegen en de erkenning van kwalificaties voor binnenvaartbemanning op Europees
niveau regelt.
‘’Voor de harmonisatie van alle binnenvaartopleidingen en -trainingen zijn de COMPETING
deliverables erg belangrijk’’, zegt Arjen Mintjes co-partner en voorzitter van EDINNA, het
netwerk van Europese onderwijs- en opleidingsinstituten in de binnenvaart. ‘’Ik ben erg blij
met al het materiaal dat door het COMPETING-project is geleverd en ik verwacht dat alle
EDINNA-leden er gebruik van zullen maken.’’
‘’Tot nu toe kregen we alleen heel positieve feedback van managers en docenten van de
binnenvaartonderwijs- en trainingsinstituten. De materialen zullen hen helpen om hun lessen te actualiseren en verder te verbeteren. Geharmoniseerd en toekomstbestendig onderwijs draagt niet alleen bij aan de mobiliteit op de Europese arbeidsmarkt, maar ook aan
meer veiligheid op de Europese binnenwateren.’’, reageert Jan Smallegange
projectmanager van COMPETING.
Alle uitkomsten zijn te downloaden op de website van COMPETING (www.iwt-competencies.eu) en op de website van EDINNA (www.edinna.eu).

De toegevoegde waarde van
COMPETING voor CESNI

VIDEOS COMPETING
Project COMPETING leverde in totaal drie video’s op.
De eerste video is gemaakt voor managers en docenten
van binnenvaart opleidings- en trainingsinstituten. In
deze video wordt de introductie uitgelegd van
competentiegericht en toekomstbestendig onderwijs e
voor binnenvaartbemanningsleden in de hele Europese
Unie. Hoe kunnen opleidingsinstituten hun lesmateriaal
en opleidingsdossier up-to-date en in lijn met de
nieuwe competentietabellen houden? De video
verduidelijkt de voordelen voor studenten en
bemanningsleden.

“Het Europees Comité voor de
uitwerking van normen in de
binnenvaart (CESNI) heeft veel baat bij
de COMPETING projectresultaten. In
het kader van het werkprogramma
2022-2024 heeft CESNI van de lidstaten van de Centrale Commissie voor
de Rijnvaart en van de Europese Unie
de opdracht gekregen om de correcte
implementatie van normen op het
gebied van beroepskwalificaties te
ondersteunen.

Video 1

Twee door de projectpartners
ingediende resultaten vergemakkelijken het handhaven van
k w a l i t e i t s n o r m e n
e n
r i c h t l i j n e n :
De cursushandleidingen kunnen helpen om modelexamens op
operationeel niveau en managementniveau te onderhouden en om
goede voorbeelden te verzamelen voor het gebruik van lesmateriaal
om de Europese norm voor kwalificaties in de binnenvaart (ES-QIN) te
implementeren. De COMPETING cursushandleidingen verwijzen naar
ES-QIN en bieden een overzicht van literatuur voor trainers en
studenten. Concrete voorbeelden van trainingssituaties en opdrachten
aan studenten kunnen ook worden gebruikt in discussies van
examencommissies van CESNI-lidstaten die van plan zijn om in 2023
bijeen te komen om hun eerste ervaring uit te wisselen met het
opzetten van praktische en theoretische examens op basis van ES-QIN.

Link op YouTube: https://youtu.be/F7YKrbvJNq0
De andere twee video’s zijn gemaakt om jongeren en
loopbaanwisselaars aan te trekken en enthousiast te
maken voor een carrière in de binnenvaart. We nodigen
alle onderwijs- en opleidingsinstituten uit om deze
video te delen en te gebruiken om aanstaande
studenten aan te trekken.

De door COMPETING ontwikkelde meerkeuzevragen kunnen CESNI
helpen om te werken aan een toekomstige database van
meerkeuzevragen voor examens op Managementniveau. Een
dergelijke database kan bijdragen aan het creëren van een gelijk
speelveld voor moderne examens in de 28 lidstaten van CESNI en
waarnemersstaten zoals Oekraïne, die al interesse hebben getoond
om deel te nemen aan activiteiten om de weg vrij te maken voor een
dergelijke examendatabase.”

Video 2

Centrale Commissie voor de Rijnvaart, Jörg Rusche
j.rusche@ccr-zkr.org

Complimenten

Link op YouTube: https://youtu.be/wAcUBH3HuJI
COMPETING
received a nice
video message
from Caroline
Nagtegaal-van
Doorn (Member of
the European
Parliament).

You can watch the video via Youtube: https://youtu.be/2VYjTwlKjWY
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Video 3

Link on YouTube: https://youtu.be/YPmyrZWckVo
OKTOBER 2022

De volgende stap:
COMPETING 2.0

Koepelorganisatie EDINNA gaat
de COMPETING-resultaten onderhouden. Alle materialen die tijdens
de projectperiode zijn gemaakt
zijn beschikbaar op de
EDINNA-website. Tijdens project
‘COMPETING 2.0’ worden
bilaterale en multilaterale relaties
met consortiumpartners onderhouden
en
verder
geïntensiveerd.
Het vervolgproject COMPETING
2.0 (wordt uitgevoerd in opdracht
van het Nederlands Nationaal
Agentschap voor Erasmus+) gaat
zich
richten
op:
•Het creëren van een veerkrachtig,
laagdrempelig, toekomstbestendig onderwijssysteem voor
de
binnenvaartsector.
•Een
sterk
merk.
•Bereikt door een proces van
gestructureerde samenwerking,
gericht op formuleren en ontwikkelen, tussen onderwijs, industrie
en
sociale
partners.
De belangrijkste werkpakketten
zijn het ontwikkelen van ‘conten’,
het opzetten van Architecture and
Framework en het creëren van een
Community of Practice voor
samenwerking. De verwachte resultaten zijn:
• Evaluatie van het huidige gebruik
van binnenvaart-lesmateriaal

ONLINE SEMINAR
COMPETING
13 OKTOBER 2022

• Geactualiseerd, interactief
trainingsmateriaal
voor
verschillende competentiegeb i e d e n
( O L ) .
• Twee nieuwe online leermodules
met oefeningen voor binnenvaarttrends met interactief videomateriaal (een met elementen van
gamification).
COMPETIN 2.0 gaat gebruik
maken van INeS (Inland Navigation
eLearning System. INeS zal de ruggengraat zijn voor het leveren van
inhoud.
Het project gaat werken aan een
‘proof of concept’ om de platforms
van onderwijsinstellingen te
verbinden met de INeS Learning
Objects Repository. Dit maakt uitwisseling van leervoortgang
(badges, microcredentials) van
kandidaten tussen instellingen
mogelijk op basis van open
standaarden en faciliteert zo individuele leertrajecten. Dit wordt
mogelijk gemaakt tussen (geregistreerde) partners of EDINNAleden. Tijdens “train the expert”
sessies partners zorgn we ervoor
dat het niveau van de technische
kennis, de digitale vaardigheden
en begrip van concepten bij
docenten en trainers voldoende is
om het in hun dagelijkse werk te
gebruiken.

Op 13 oktober 2022 organiseert COMPETING een
online seminar voor leidinggevenden en docenten van
binnenvaartonderwijs- en trainingssinstituten. Alle
resultaten van het COMPETING-project worden tijdens
dit s emin a r g ep res en teerd en t oegelich t .
Schrijf uzelf hier in: https://5utl7wy.momice.events
Programma
10.00 - 10.05 (Centraal Europese Tijd)
Welkom en introductie
Jan Smallegange, STC Group
10.05 - 10.25
Uitleg over waar u de cursushandleidingen en het
European Training Record Book kunt vinden en hoe u
deze kunt gebruiken
Liliana Martes, Ceronav
10.25 - 10.50
Uitleg over waar het E-learning materiaal voor de
binnenvaart is te vinden en hoe u dit materiaal kunt
gebruiken
Anton Edtmeier, FOOO en Minne van Eeekeren, STC
Group
10.50 - 11.00
Ruimte voor het stellen van vragen

STC Group, Jan Smallegange,
jan.smallegange@stc-r.nl
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