
 Target groups 

The PURE-H2O qualification recognition 

model is targeted at teachers, trainers, 

learning facilitators, guidance professionals, 

school/institution managers and political 

decision makers. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PERSON 
Altan Dizdar — ALTAN.DIZDAR@ORKON.INFO 

Dit project wordt uitgevoerd met de financiële steun van de Europese Commissie door 
middel van het Lifelong Learning Programma . Inhoud van deze brochure is gemaakt 
door de projectpartners, en komt niet noodzakelijk overeen met het officiële stand-

punt van de Europese Commissie 
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 Economic sectors 

Chemical and eco-engineering, 

environmental protection, biotechnology, 

healthcare, food industry need 

professionals with relevant and updated 

qualifications approved following the 

PURE-H2O path. 

¢Institutionele samenwerking 

De PURE-H2O partnerschap tussen de 

verschillende instellingen en nationale  

autoriteiten draagt bij aan  het proces van 

regelgeving, transparantie en erkenning van 

kwalificaties op nationaal en Europees 

niveau.. 

¢Doelgroepen 

Het PURE-H2O kwalificatie erkenning 

model is gericht op docenten, trainers, 

begeleiders, professionele begeleiding, 

school directeuren en beleidsmakers. 

PURE-H20 — Connecties 

¢Economische sectoren 

Chemische en eco-engineering, bescherming van 

het milieu, de biotechnologie, de gezondheidszorg 

en de voedingsmiddelenindustrie hebben behoefte 

aan professionals met relevante en bijgewerkte 

kwalificaties goedgekeurd na het PURE - H2O pad. 



 

Doelgroepen profiteren van:  ...Uitkomsten: 
 Analyse van de opleidingsbehoeften  

 e-Learning in PURE-H2O  

 Een blended-learning curriculum  

gebaseerd op PURE-H20 leerresultaten 

 PURE-H2O Vaardigheden Paspoort 

 PURE-H2O analyse verslag van testen & evaluatie 

 Ondersteuning van het delen van evenementen 

 PURE-H2O analyse verslag over verspreiding en gebruik 

 Verspreiding en gebruik workshops 

 Brochure "PURE-H2O Project: Uitdagingen & Beperkingen" 

 The GET-GREEN Project  
Right Skills for the Green Jobs  PURE-H2O Benefits  

 

 Intensieve motivatie om  

te leren 

 Implementatie van  

nationale correcte praktijken 

voor kwalificatie assessment 

 ECVET studiepunten. 

 e-Scheme voor PURE-H2O 

BekwaamhedenPaspoorten 

 PURE-H2O opleiding  

online en offline 

 Een set van leerresultaten 

 Leerwegen en korte  

intensieve cursussen 

 Voorbeeldige documenten 

PURE-H2O Voorspelde... 

Regionale ontwikkelingen profiteren van: 

 Een wereldwijd toegankelijke PURE-H2O e-portal. 

 Examens en certificaten aangeboden aan stagiares van 

Bulgarije, Nderland en Turkije. 

 PURE-H2O nationale workshops voor het presenteren van 

project uitkomsten. 

 Internationale workshops. 

 Cluster activiteit met soortgelijk initiatieven voor  verdere 

toepassing van het PureH2O model. 

 Gestandaardiseerde user-

centered VET leerwegen. 

 Kwalificatie beschrijvingen op 

het gebied van PURE-H2O die 

ingebracht kunnen worden in 

het onderwijs en in de indus-

triele sectoren in  

Bulgarije, Nederland enTurkije. 

...Invloed  
 ¦Economische Sector: Drinkwatervoorziening 

 ·EU beleid 

 ·Financieel verlies 

 ·Milieuschade 

 ·Probleemoplossingen 

 ·De drinkwatersector  

 ·De knelpunten worden aangepakt 

 Onderwijskundige uitwisseling  

voor een kenniseconomie 

 PURE-H2O project gebruikt de beschikbare tools 

voor erkenning van kwalificaties op de nationale en 

EU schalen   

 ·Europese & Nationale kwalificatiekaders (EQF/NQF)  

 ·Europees Credit System voor beroepsonderwijs  
en –opleiding (ECVET) 

 ·EUROPASS 


