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Pure-H2O is opgestart om een instru-

ment te ontwikkelen waarmee trans-

parante omgevingsplanning en 

onderwijs gepromoot kan worden 

op het gebied van  duurzame on-

twikkeling en eerlijke praktijken in 

drinkwaterzuivering en aanverwante 

industrieën.  

Dit project zal bijdragen aan de 

erkenning & transparantie van de 

kwalificatiesop Europees niveau & zal 

een innovatief model leveren voor 

de benodigde competenties in de 

drinkwatersector. 

Hiermee hebben de VET instellingen 

de nodige middelen om de vaar-

digheden te versterken die 

noodzakelijk zijn in de verschillende 

disciplines en op werkplekken van 

professionals in de drinkwater 

 

 

 

voorziening. Het hoofd-dilemma dat 

in PURE-H2O aangepakt wordt is 

het ontbreken van wederzijdse 

erkenning van kwalificaties, vaak be-

moeilijkt door nationale restricties, 

door toepassing van EUROPASS, 

EQF & ECVET instrumenten. 

Daar zijnde verschillende partners 

uit verschillende landen binnen en 

buiten de EU,  zou het project 

moeten bijdragen aan het 

OVER HET  

PURE-H2O Projec t  

kwalificeren en  kwantificeren van 

de kwesties die het meest conflic-

terend zijn en aan het leveren van 

een ‘roadmap’door deze kwalifi-

catieinstrumenten, toepasbaar niet 

alleen in de partnerlanden, maar 

EU breed. 

   

 

 

Het toepassen van deze instrumen-

ten zal Turkije ook bijstaan in de 

‘Adaption of Acquis’ en het uitvoer-

en van de ‘9th Development Plan’ 

als onderdeel van het toetreding-

sproces van Turkije.  

Dit  projec t  i s  gef inancie rd met hulp van de  Europese Commiss ie .  Deze publ i ca i te  geef t  de gezi cht spunten  van de  par tner s  weer,  en de 

Commiss ie  kan n ie t  verantwoorde l i jk  ge s te ld worden voor he t  gebruik  dat mogel i jk  van  de inhoud gemaakt kan  worden.  


