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ALGEMENE INFORMATIE: 

- Programma: ERASMUS + / Strategic 
Partnership for vocational education and 
training 
- Toekenningsnummer: 2015-1-ES01-KA202- 
015541 
- Start: 01/09/2015 
- Duur: 24 Maanden 
- Budget: 180.713 € 
- Aantal partners: 5 
 
 
HOOFDDOEL: 
•Het definiëren van een toekomstbestendig 
profiel en bijbehorende competenties voor 
niveau 2 thuiszorgmedewerkers binnen de 
zorg voor ouderen en chronisch zieken in 
het kader van integrale zorg. 

SAMENSTELLING CONSORTIUM: 

Aanvragende partij: Grupo SSI, Spanje 
(www.grupossi.es) 
P2: Iniciativas Innovadoras, Spanje 
(www.iniciativas-innovadoras.es) 
P3: Melius, Italië 
(www.meliusitaly.eu) 
P4: Vilans, Nederland 
(www.vilans.nl) 
P5: West College Scotland, Schotland 
(www.westcollegescotland.ac.uk) 
 
BEOOGDE RESULTATEN: 
• Ontwikkeling van een nieuw integraal 
beroepsprofiel voor thuiszorgmedewerkers 
op niveau 2 binnen de zorg 
voor ouderen en chronisch zieken 
• Ontwikkeling van nieuw trainings- en 
lesmateriaal dat ondersteunt bij het 
vergaren van de nieuwe 
competenties voor niveau 2 
thuiszorgmedewerkers 
 

 

  
SAMENVATTING VAN ACTIVITEITEN IN DE DERDE PERIODE: 

 

> 3e  Internationale Projectbijeenkomst in Glasgow (Scotland), Oktober 13-14 2016 

 

De derde bijeenkomst werd gehouden op 13 en 14 Oktober, bij het West Schotland College, de 
Clydeband Campus in Glasgow, Schotland. Het doel voor deze bijeenkomst was om te komen tot een 
algemene opzet van het mogelijke curriculum rond het nieuwe profiel. Het consortium nam de 
volgende stap binnen het project, namelijk het afstemmen en aanpassen van het algemeen 
curriculum op de context en de behoeften van elke partner, inclusief het te ontwikkelen lesmateriaal. 
Andere thema’s die besproken zijn tijdens deze bijeenkomst hadden te maken met 
projectmanagement, kwaliteit van het materiaal, en verspreiding en beheer van het te ontwikkelen 
materiaal.  

 

 

> 4e Internationale Projectbijeenkomst in Utrecht (The Netherlands), Januari 18-19 2017 
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De vierde projectbijeenkomst werd gehouden op de 18e en 19e Januari 2017, in het kantoor van  
Vilans  in Utrecht, Nederland, waarbij alle partners aanwezig waren. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben de partners eerst het nieuwe internationale beroepsprofiel voor 
helpenden zorg en Welzijn, vastgesteld en de opzet voor het lespakket. Vervolgens heeft men 
vergeleken hoe de ontwikkeling van nieuwe nationale curricula mogelijk was binnen de verschillende 
landen en hoe een nationaal gericht lespakket er uit zou moeten zien. Tot slot heeft men gewerkt 
aan het ontwerp van de verschillende pilots waarin het ontwikkelde materiaal de komende tijd getest 
moet worden.   

 

 

 
 

3e Projectbijeenkomst 

in Glasgow (Scotland) 

 

 
 

4e  Projectbijeenkomst 

in Utrecht (Nederland) 

  
 

 

 

> Het testen van het lesmateriaal in Bilbao (Spanje), Glasgow (Schotland) en Utrecht (Nederland) 

 

In de periode van februari tot juni 2017 hebben de partners uit Spanje, Nederland en Schotland het 
nationale lesmateriaal uitgetest bij verschillende lesgroepen van helpenden zorg en welzijn. De 
evaluaties lieten zien dat de helpenden enthousiast waren over het materiaal en de nieuwe 
mogelijkheden om hun werk te verbeteren.   
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Pilot in Spanje 

 
Pilot in Spanje 

 
Pilot in Nederland 

 

 
Pilot in Nederland 

 
Pilot in Schotland 

 

 
 

Contact details: Itziar Álvarez  ialvarez@grupossi.es  

Website: www.carevolution.care  Twitter: @carevolution_p 

 

  
  

 
 


