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“CCV beoogt het einde van de
competency mismatch tussen
opleiding en arbeidsmarkt”
Eind 2012 keurde het European Social Fund het
project ‘4218: het CCV-model’ goed. CCV
betekent voluit Contextueel Competentie
Verwerving(smodel).
Het
staat
voor
competentiegericht
opleiden,
waarbij
de
beroepscompetenties aan de hand van taken uit
de reële beroepspraktijk al doende verworven
worden.
De
methodiek
die
hiervoor gebruikt wordt, is
gebaseerd op het cognitive
apprenticeship.
In
Vlaanderen
is
het
apprenticeship beter gekend
als het leerlingenwezen. Het
gaat
terug
naar
het
klassieke
leerling-gezelmeester systeem. Daarbij
leidt een ervaren beroepsbeoefenaar (meester/expert)
een onervaren beroepsintreder (leerling/novice) op. Het
opleiden gebeurt al doende
en op de werkvloer. Het
cognitieve verwijst dan weer
naar het actieve, en integrerende karakter van het
denkproces dat bij de cursist
nagestreefd wordt.
Door de klemtoon enerzijds
op het cognitieve te leggen
en
anderzijds
op
het
apprenticeship,
zijn
we
vastberaden te kunnen aantonen dat een betere
aansluiting met de realiteit van de werkvloer
binnen handbereik ligt. We ambiëren met
andere woorden niets minder dan het einde
van de competency mismatch tussen de
opleiding en de arbeidsmarkt.
Concreet voor dit project zal de opleiding
Gespecialiseerd Voetverzorger de komende 2
cursusjaren in 4 SYNTRA georganiseerd worden
volgens deze methodiek. SYNTRA MiddenVlaanderen treedt hierbij op als promotor; de
projectpartners zijn SYNTRA West, SYNTRA

AB en SYNTRA Limburg. De keuze voor de
opleiding Gespecialiseerd Voetverzorger uit de
vele bestaande ondernemerschapstrajecten in
het SYNTRA-netwerk is een pragmatische
keuze: essentiële randvoorwaarden zoals een
beroepscompetentieprofiel en een grondig
uitgewerkt curriculum zijn daar reeds lang
voorhanden.
Op zaterdag 9 maart
werd alvast de aftrap
voor het project gegeven.
Docenten,
programmaverantwoordelijken,
docentencoaches
en
collega’s van het Vlaams
Agentschap voor ondernemersvorming SYNTRA
Vlaanderen
kregen
in
mensentaal
informatie
over het CCV-model en
konden er hun vragen
kwijt over het opzet en
het verloop van het
project.
Op dit moment is de
voorbereiding op de start
van de opleidingen in
september volop bezig.
Lesscenario’s
krijgen
concreet vorm, docenten
worden getraind in de
vernieuwende methodiek
en
docentencoaches
worden ondergedompeld
in de beroepspraktijk van de gespecialiseerd
voetverzorgers.
Hou je mailbox in de gaten, want we houden
ook jou graag in de toekomst van op de eerste
rij geïnformeerd!
Alle
reacties
op
deze
nieuwsbrief
zijn
welkom
op
bert.van.cauteren@
syntra-mvl.be
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