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Project Boek 

Dit project wordt uitgevoerd met de financiele steun van de Europese Commissie door 
middel van het Lifelong Learning Programma.  

Inhoud van deze publicatie is gemaakt door de projectpartners en komt niet noodzakelijk 
overeen  met het officiele standpunt van de Europese Commissie.  
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PURE-H2O: Website 

 

 

De PURE-H2O Website is momenteel onder constructie… 

Op het moment bevatten de website het onderdeel van 

de homepage, met een beschrijving van het project. 

Er is een onderdeel voor producten uit het project en 

zodra producten zijn geleverd zal dit onderdeel geupdate 

worden.  

Het e-Book tabblad leidt naar het boek; hier komt een 

printbare versie van het boek waarvan de outline in het 

voorgaande onderdeel is beschreven.  

Het Valorisatieonderdeel voorziet in een link naar een 

diversiteit aan valorisatiematerialen zoals brochures, 

nieuwsbrieven, posters, etc. en een lijst van 

evenementen die zijn bijgewoond door de 

projectpartners, en hun inspanningen om informative 

over de status en de uitkomsten van het PURE-H2O te 

dissemineren. 

Het Partner tabblad, zoals de naam al suggereert, geeft 

een lijst van projectpartners en een korte outline van hun 

expertise. 



 The GET-GREEN Project  
Right Skills for the Green Jobs  

 A set of learning outcomes  

 Learning pathways and 

short intensive courses. 

 Exemplary documents. 

 Intensive motivation to 

learn. 

 Implementation of national 

good practices for  

qualification assessment. 

 ECVET credit points. 

 e-Scheme for PURE-H2O 

Skill Passports. 

 PURE-H2O training  

online and offline  
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Boek 

EQF: European Qualifications Framework 

 Gecreëerd om de kwalificaties van 

individuen: 

transparant—vergelijkbaar-over—

draagbaar te maken  

 Faciliteert de validatie van non-

formeel & informeel leren  

 Promoot, faciliteert & beoordeeld de doorlopende training 

van Europese werkers  

 Maakt de transfer en het gebruik van kwalificaties tussen 

verschillende landen en onderwijssystemen mogelijk 

 Dit instrument maakt de validatie van PURE-H2O 

kwalificaties voor deelnemers aan de cursussen mogelijk  

ECVET: European Credit system for Vocational Education 

& Training 

 Is een EQF instrument om leeruitkomsten mee vast te stellen 

 Kan voor verscheidene doeleinden gebruikt worden, 

bijvoorbeeld bij het vaststellen van: 

 Descriptoren van kwalificatiekaders 

 Het definiëren van kwalificaties 

 design  

 curricula, beoordeling, etc. 

 De leeruitkomsten van individuen worden vastgesteld en 

gevalideerd om studiepunten mee te kunnen nemen van het 

ene kwalificatiesysteem naar het andere  

De PURE-H2O cursusdeelnemers kunnen met dit instrument 

studiepunten verkrijgen die meetellen in hun voortgezet 

onderwijs  

 

Nu het project aangeland is op de helft van 

zijn duur wordt het PURE-H2O book “DRINK 

PURIFIED H2O!” geschreven door de 

projectpartners. 

Het doel van dit boek is de deelnemers, die 

afkomstig zijn uit verschillende sectoren zoals 

de biologie, scheikunde, engineering, de benodigde nformatie 

te verschaffen om hun kennisbasis uit te breiden.   

Dit boek draagt bij aan de ‘learning pathways (LPs)’; korte, 

intensieve cursussen (SICs) ontworpen om overeen te komen 

met EQF levels 5, 6 & 7 en gewogen aan de hand van ECVET 
(zie pagina hiernaast). 

Het boek is opgedeeld in 12 hoofdstukken. De onderwerpen 

die aan bod komen: 

 Een introductie in de drinkwatervoorzieningsindustrie.  

 De risico’s gelinked aan drinkwater, zoals 

watergebonden ziektes.  

 Een analyse van de kwaliteit van waterstandaarden 

 Een stap-voor-stap bespreking van de processen van 

de schone drinkwaterproductie 

 Disinfectie 

 Details over watervoorzieningsstructuren, 

zoals pijplijnen en opvanggebieden 

 Verschillende processen van water treatment  

 Residual management 

 Training door middel van geavanceerde leermethodes 

 De economische kant van 

drinkwaterzuiveringsindustrie en case studies 


