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Inleiding 
 

In dit document worden de belangrijkste aspecten van het VET_WIND 

(TrainWind)-project verzameld met betrekking tot de uitgevoerde taken, 

de gevolgde procedures, de opgedane ervaring en de behaalde 

resultaten zodat iedereen die een project wenst op te zetten rond online-

opleidingen op technische vakgebieden er een beroep op kan doen. 

 

Dit document is opgedeeld in vijf secties, die elk overeenstemmen met 

een werkpakket van het project. 

 

INLEIDING 

SECTIE 1. DE BEHOEFTEN OP DE MARKT BESTUDEREN 

SECTIE 2. AANBEVELINGEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN E-LEARNING 

SECTIE 3. E-LEARNINGPLATFORM 

SECTIE 4. PROEFCURSUSSEN/TALEN 

SECTIE 5. BEOORDELING VAN COMPETENTIES 
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Sectie 1. De behoeften op de markt 

bestuderen 

Benaderingen om functieprofielen vast te stellen en 
lacunes in de opleiding te achterhalen 

Met het oog op communicatie en het vergaren van informatie in de 

windsector, werden in het kader van het TrainWind-programma de 

volgende activiteiten verricht: 

 er werd vergaderd met ondernemingen in de sector uit elk van 

de vier landen (BG, VK, ES, BE); 

 er werden twee vragenlijsten ingevuld door de werkgevers en de 

cursisten die deelnamen aan de proefcursussen; 

 we hebben verschillende conferenties op het gebied van 

hernieuwbare energie bezocht in de EU, waar we informatie 

hebben verzameld bij een brede waaier aan deelnemers en 

onze TrainWind-folders en –nieuwsbrieven hebben verspreid; 

 op basis van internetonderzoek hebben we een databank 

samengesteld met meer dan 200 ondernemingen in de 

windsector, die we regelmatig hebben geïnformeerd over het 

project, het e-learningplatform en onze nieuwsbrieven; 

 we hebben twee promotiefilmpjes voor TrainWind opgenomen 

die werden uitgezonden in Bulgarije en die werden gebruikt om 

de cursus te promoten.  

Werkgelegenheid in de Europese windsector 

In 2007 verschafte de Europese productie van windmolens en 

onderdelen rechtstreeks werk aan 64 000 mensen, en onrechtstreeks 

aan nog eens 43 000 mensen. De ontwikkeling, de installatie, de 

exploitatie en het onderhoud van windmolenparken is rechtstreeks goed 

voor 29 000 banen, en daarnaast zijn nog eens 15 000 mensen actief in 
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andere banen die verband houden met windenergie. In deze cijfers is 

nog geen rekening gehouden met de banen die worden gecreëerd door 

de installatie, de exploitatie en het onderhoud van offshore windmolens. 

Uit het onderzoek in de sector is gebleken dat er per MW cumulatieve 

capaciteit 0,4 banen worden gecreëerd in de exploitatie en het 

onderhoud en in andere activiteiten. Dat komt neer op één duurzame 

baan voor een onderhoudstechnicus voor elke 3 MW aan capaciteit die 

wordt geïnstalleerd. De werkgelegenheid in andere sectoren van deze 

bedrijfstak blijft op hetzelfde niveau zolang het aantal nieuwe installaties 

op peil blijft. 

Er wordt verwacht dat het aantal banen in de offshore sector de 

komende tien jaar sterk zal stijgen. Voorts wordt geraamd dat er tegen 

2020 462 000 mensen in de windenergiesector zullen werken, waarvan 

169 500, of bijna 40%, in de offshore sector. Tegen 2030 zou offshore 

goed zijn voor 62% van de totale werkgelegenheid in de 

windenergiesector: ongeveer 300 000 van de verwachte 480 000 banen. 

Profiel en vaardigheden van werknemers 

Veel banen in de windenergie vereisen een bijzonder grondige 

opleiding en technische expertise. Met name voor ingenieursfuncties, 

leidinggevende functies en functies die vaardigheden op het gebied van 

exacte wetenschap, technologie, ingenieursdiensten en wiskunde 

vereisen, bestaat er een tekort aan vaardigheden. 

De ontwikkeling van de windkrachtenergie en de bijbehorende 

diensten heeft geleid tot een nieuwe categorie banen voor 

winddeskundigen, die worden ondersteund door eerder traditionele 

functies, uitgevoerd door technici en vaklui uit de metaal-, de 

elektronica-, de chemische en de energiesector en door de specialismen 

op het gebied van onderhoud in deze sectoren.  
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Profielen in de productie van windturbines  

In de productie van windturbines vinden we onder meer de volgende 

beroepsprofielen terug:  

 elektrotechnici 

 werktuigbouwkundigen 

 luchtvaartingenieurs 

 productietechnici 

Profielen in de ontwikkeling en het beheer van 
windmolenparken  

De belangrijkste profielen in deze sector kunnen worden opgedeeld in 

de volgende functies: 

 ingenieurs op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O): 

industrieel ingenieurs gespecialiseerd in elektrotechniek en 

energie, gespecialiseerde software voor het ontwerpen en 

berekenen van installaties voor het opwekken van elektriciteit.   

 Projectingenieurs: industrieel ingenieurs elektrotechniek, civiele 

bouwwerken, kanaal- en havenconstructies, gespecialiseerd in 

elektrotechniek en energie. Een goede kennis van specialistische 

software voor het ontwerpen en berekenen van installaties voor het 

opwekken van elektriciteit.  

 Monteurs en technici voor windmolenparken: civieltechnische, 

mechanische en elektrische montage van de windmolenparken. De 

vereiste vaardigheden zijn werken op hoogte in installaties die 

elektriciteit opwekken, grondwerkzaamheden, civieltechnische 

werkzaamheden, mechanische bevestiging.  

 Exploitatie en onderhoud van windmolenparken: Hogere 

beroepsopleiding met specialisatie elektromechanica; software op 

gebruikersniveau voor het bedienen van elektromechanische 

installaties. Vereiste ervaring: montagewerkzaamheden en de 
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herstelling van mechanismen voor het opwekken van stroom. 

Kleine herstellingen van roterende transmissies en rotors. Het 

gebruik van elektronische bedieningsmechanismen. 

 Werknemers in alle profielen moeten Engels kunnen, technische 

documenten kunnen lezen en een algemeen inzicht hebben in sociale 

situaties. 

Sectie 2. Aanbevelingen voor de 

ontwikkeling van e-learning 
Werkpakket 3 van het TRAIN-WIND-project behelsde de overdracht 

van het leerprogramma en het studietraject van de onlinecursus die 

werd ontwikkeld in het kader van het e-WindTech-project en de 

aanpassing ervan aan de opleidingsbehoeften van het doelpubliek van 

het TrainWind-project. Vervolgens werd de aangepaste cursusinhoud 

ingeladen in het platform van het project. 

 

 
 

Fig.2.1 Van een analyse van de behoeften tot de implementatie van de 

TRAIN_WIND e-learningcursus 

Voordat het bestaande leermateriaal kon worden aangepast, moest 

het nieuwe onderwijsprogramma worden beschreven, rekening houdend 

met het beoogde doelpubliek, hun doelstellingen en hun middelen 

Analyse van de 

behoeften 

 

Analyse e-WindTech-

cursus 

 

De syllabus van de opleiding ontwerpen, 
theoretische inhoud en activiteiten ontwikkelen, het 

storyboard van de cursus ontwikkelen. 

 

Het cursusstoryboard in een auteursinstrument 

inladen, de SCORM-bestanden aanmaken en ze 

inladen in het platform. 
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(zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de leerfase). Op die manier 

werd nagegaan welke leermethode het best geschikt was om de 

doelstellingen te verwezenlijken.  

Er bestaan verschillende onderwijstheorieën, maar wij hebben er twee 

geïntegreerd in het opzet van het onderwijsprogramma: 

geprogrammeerde instructie en constructivisme. 

Geprogrammeerde instructie is een methode om studenten geleidelijk 

aan kennis te laten maken met nieuwe vakken, via opeenvolgende 

gecontroleerde stappen. Studenten nemen het geprogrammeerde 

materiaal zelf op eigen tempo door, waarbij hun begrip van de leerstof 

na elke stap wordt getest met behulp van examenvragen of het invullen 

van een diagram. De studenten krijgen meteen het juiste antwoord te 

zien of krijgen extra informatie. Vaak worden computers en andere 

leermachines gebruikt om de leerstof aan te brengen, maar het is ook 

mogelijke om boeken te gebruiken.  

Constructivisme spoort leerlingen aan om hun eigen kennis te 

vergroten vanuit hun individuele ervaring en om die kennis rechtstreeks 

toe te passen op hun omgeving. Bij de constructivistische pedagogie 

staat de lerende centraal in de leerervaring, en niet de leerkracht. De 

lerende wordt beschouwd als een actieve deelnemer aan de 

leerervaring en niet als een passief vat dat gevuld moet worden met 

informatie. E-learning dwingt lerenden om zelf op ontdekking te gaan en 

op zoek te gaan naar informatie, om verbanden te leggen en hun kennis 

te vergroten. 

De combinatie van geprogrammeerde instructie en constructivisme is 

een beproefde methode die ook werd gebruikt in dit project, omdat 

geprogrammeerde instructie bijzonder geschikt is om studenten een 

reeks termen en bijzonder gestructureerde informatie bij te brengen, 

terwijl constructivisme studenten helpt om echte problemen aan te 

pakken op een manier die hen leert hoe zij problemen moeten oplossen.  

Het opzet van de cursus is beschreven als “geprogrammeerde 

instructie”, maar er zijn eveneens verschillende interactieve grafieken 
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opgenomen die, net als de rol van de docent, de cursus een 

constructivistische invalshoek geven. 

Een van de modellen die vaak worden gebruikt om het lesgeven vorm 

te geven, is het ADDIE-model. Het is een recursief en systematisch 

proces dat kan worden toegepast in elke onderwijscontext, ongeacht of 

wordt uitgegaan van ICT, en dat bestaat uit vijf fases: analyse, ontwerp, 

ontwikkeling, implementatie en evaluatie. 

 

 

 

 
Fig.2.2 

Analyse 

 Tijdens de analyse identificeert de ontwerper het leerprobleem, de 

doelen en doelstellingen, de behoeften van het doelpubliek, de 

bestaande kennis en andere relevante eigenschappen. In de analyse 

wordt ook aandacht geschonken aan de leeromgeving, eventuele 

beperkingen, de manieren om de leerstof aan te brengen en het tijdspad 

voor het project. 
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Ontwerp 

 Een systematisch proces waarbij leerdoelstellingen worden 

vastgesteld. Vaak worden gedetailleerde storyboards en prototypes 

ontwikkeld. Dit is het proces waarbij het uitzicht en de sfeer, het 

grafische ontwerp, de gebruikersinterface en de inhoud van de cursus 

worden bepaald. 

Ontwikkeling 

 Het eigenlijke aanmaken van de inhoud en het leermateriaal op 

basis van de ontwerpfase. 

Implementatie 

 Bij de implementatie wordt het plan uitgevoerd en wordt een 

procedure voor het opleiden van de lerende en de leerkracht ontwikkeld. 

De leerstof wordt aan de groep studenten uitgelegd of bezorgd. Nadat 

de leerstof is overgebracht, wordt de effectiviteit van de 

opleidingsmaterialen geëvalueerd. 

Evaluatie 

 Deze fase bestaat uit twee onderdelen: een formatieve en een 

summatieve evaluatie. De formatieve evaluatie is terug te vinden in elke 

fase van het ADDIE-proces. De summatieve evaluatie bestaat uit tests 

die zijn ontworpen voor referentiepunten voor bepaalde criteria en biedt 

de gelegenheid om feedback te verzamelen bij de gebruikers.  

Wat ook belangrijk is bij het ontwikkelen van een e-learning cursus, 

met name voor wie voor het eerst zulke cursus ontwikkelt, is het verschil 

tussen traditionele opleidingen en opleidingen via e-learning.   

Traditionele opleidingen zijn opgezet als grote, monolithische 

structuren die moeilijk kunnen worden omgevormd in doorzoekbare 
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voorwerpen die het mogelijk maken om zelf het tempo te bepalen. Zo 

kan de gemiddelde door een docent geleide opleiding bijvoorbeeld in vijf 

dagen gegeven worden, in de vorm van lessen van 60 minuten gevolgd 

door 30 minuten activiteiten voor lerenden. De duur, volgorde en 

reikwijdte van door een docent geleide opleidingen worden op voorhand 

vastgesteld. Dit model onder leiding van een docent biedt geen ruimte 

om te voldoen aan de behoefte om soortgelijke kennis op te doen en 

vaardigheden aan te leren op mediaplatforms waarop de lerende zelf het 

tempo kan bepalen, zoals het internet.  

Er bestaan evenwel strategieën die dit probleem aanpakken, zoals de 

RIO-strategie (Reusable Information Object – herbruikbaar 

informatieobject) die door CISCO wordt toegepast (voor meer informatie 

kunt u de volgende artikels raadplegen: Cisco Systems Reusable 

Information Object Strategy en Reusable Learning Object Strategy: 

Designing and Developing Learning Objects for Multiple Learning 

Approaches) 

Een herbruikbaar informatieobject is een los, herbruikbaar stukje 

informatie dat onafhankelijk is van een bepaald medium. Een 

herbruikbaar informatieobject kan één keer worden ontwikkeld en via 

verschillende media aan het doelpubliek worden overgebracht. Elk zulk 

object kan als dusdanig worden gebruikt, als een verzameling van 

inhoud, oefeningen en evaluaties die worden gecombineerd op basis 

van één enkele leerdoelstelling. Vervolgens worden afzonderlijke 

objecten gecombineerd tot een grotere structuur, het zogeheten 

herbruikbare leerobject.  

Herbruikbare objecten zijn populair in de vakgebieden van de 

menselijke prestatietechnologie en het beheer van opgeslagen 

kennis/knowledge information management. In de sector worden voorts 

onder meer deze termen gebruikt:  

 educatieve objecten 

 leerobjecten 

 inhoudsobjecten 

 opleidingsonderdelen 
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Een leerobject is idealiter gebaseerd op één leer- of 

prestatiedoelstelling en bestaat uit een verzameling statische of 

interactieve inhoud en onderwijsactiviteiten. Elk leerobject kan worden 

“getest” via beoordelingen die de leer- of prestatiedoelstelling meten en 

ofwel in het leerobject vervat zitten ofwel als beoordelingsgroep worden 

verzameld. Binnen het leerobject worden inhouds-, praktijk- en 

beoordelingsgroepen opgebouwd op basis van onverwerkte 

mediahulpmiddelen zoals tekst, geluidsfragmenten, animaties, 

videomateriaal, Java-code, applets, Flash en andere hulpmiddelen die 

nodig zijn binnen de desbetreffende omgeving waarin de informatie 

wordt overgebracht. Tot slot worden alle elementen van het leerobject 

geïdentificeerd met metagegevens zodat ernaar kan worden verwezen 

en erin kan worden gezocht door zowel de auteurs als de lerenden. 

Dankzij hun losstaande structuur kunnen leerobjecten vlot worden 

gecombineerd om een hiërarchie te creëren, zoals een les, een module, 

een cursus of een leerprogramma, die de objecten de context verschaft 

die nodig is om een zinvolle leerervaring te waarborgen. Dezelfde 

leerobjecten kunnen eveneens worden gebruikt in het leren op basis van 

problemen, omgevingen die verkend kunnen worden, prestatie 

ondersteunende systemen, hulpmiddelen bij het vinden van een baan, 

ondersteuningssystemen of andere gemengde leeroplossingen. 

 
Fig. 2.3 Cursushiërarchie 
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Voor de auteurs van de inhoud biedt deze strategie een aantal 

voordelen:  

 ze ondersteunt het ontwerp van verschillende leermethodes, 

waaronder receptief leren, directief leren, gestuurde ontdekking 

en verkennend leren; 

 ze verschaft auteurs richtlijnen die hen helpen om effectiever te 

schrijven en efficiëntere op prestaties gebaseerde opleidingen, 

beoordelingen en hulpmiddelen uit te werken; 

 ze stelt auteurs in staat om oude en nieuwe objecten te 

combineren om nieuwe oplossingen te ontwikkelen om 

tegemoet te komen aan de behoeften van hun lerenden; 

 ze ondersteunt zowel hergebruik als herbestemming, van de 

kleinste media-elementen tot grotere cursusstructuren en 

leercontexten. 
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Sectie 3. E-learningplatform  
Deze reeks goede praktijken werd ontwikkeld tijdens de omzetting van 

de e-WindTech-cursus in het online-onderwijsinstrument TrainWind. 

Tijdens deze omzetting werden bestaande media bijgewerkt door 

moderne, interactieve instrumenten in te voeren om de kwaliteit en de 

waarde van het onderricht te verbeteren en te verruimen. 

Tijdens de omzetting en de bijwerking merkte het team hoe nuttig 

bepaalde technieken waren die werden toegepast bij de ontwikkeling 

van de interactieve media. Deze technieken werden toegepast om 

specifieke problemen met betrekking tot de cursus op te lossen. Ze 

kunnen evenwel ook worden toegepast buiten het beoogde 

toepassingsgebied en als oplossing voor andere problemen worden 

gebruikt.  

Problemen en bekommernissen 

Op basis van een analyse van de inhoud van het oorspronkelijke 

cursusmateriaal dat als uitgangspunt werd gebruikt en de specifieke 

eigenschappen van de multimedia-inhoud in dat cursusmateriaal, 

werden verschillende manieren overwogen om verbeteringen aan te 

brengen via interactieve inhoud. Zo werden onder meer de volgende 

mogelijkheden onderzocht: 

de venstergrootte van de verschillende multimediamaterialen 

beperken.  

Aangezien de cursus online wordt gevolgd (de materialen kunnen het 

beste worden gelezen en doorbladerd door ze in één onderverdeling te 

verzamelen, op één computerscherm), moet scrollen vermeden worden, 

aangezien dat de lezer afleidt. Dit is echter moeilijk te verwezenlijken 

vanwege de grootte van en het aantal formules, diagrammen, 

afbeeldingen en de beschrijving daarvan die elke sectie bevat.    

voorzien in interactie met de gebruiker om het leerproces te 

verbeteren.  
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Een groot voordeel van onlineleerstof is de mogelijkheid om interactie 

met de gebruiker in te bouwen. Zo kan de gebruiker leren via visuele 

demonstraties en door ervaring. Zulke materialen zijn evenwel niet altijd 

beschikbaar en moeten op gevalsbasis worden ontwikkeld. 

aanvullende interactieve instrumenten ontwikkelen om leerstof voor te 

stellen en te beschrijven die moeilijk uit te leggen is op andere manieren.  

Enerzijds komen bij windturbines veel specifieke effecten en 

processen kijken die moeilijk uit te leggen zijn en buiten het 

wetenschappelijke en ingenieursjargon vallen. Anderzijds is TrainWIND 

een cursus die bestemd is voor de beroepsopleiding van 

hooggeschoolden. Om dit soort materiaal aan te brengen, kunnen 

specifieke geanimeerde filmpjes en interactie met de gebruiker 

ontwikkeld worden.         

De algemene kwaliteit van de cursus kan worden verbeterd en er 

kunnen materialen worden ontwikkeld die in het gekozen platform 

kunnen worden bekeken. 

Zo kunnen conventionele materialen verder worden ontwikkeld om ze 

grafisch aantrekkelijker te maken en de compatibiliteit met 

onlineplatforms te verzekeren.  

Goede praktijken verder uitgewerkt 

Naar aanleiding van de specifieke eigenschappen die hierboven 

werden beschreven, werden verschillende op bestaande en nieuwe 

interactieve mediaconcepten gebaseerde benaderingen gehanteerd. Zo 

werden onder meer de volgende benaderingen gehanteerd:   

Interactieve vergelijkingen 

De interactieve formules omvatten een reeks specifieke vergelijkingen 

voor windenergie in de vorm van een applicatie. In de traditionele 

visuele weergave worden de verschillende elementen van de 

vergelijking die niet aan de lezer zijn voorgesteld, beschreven in de tekst 

onder de vergelijking. – Figuur 3.1  
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Het ontwikkelde e-learning platform maakt gebruik van eenvoudige 

interactieve media met een minimum aan geprogrammeerde code. 

Binnen deze interactieve media worden de elementen van de 

vergelijking aan de gebruiker getoond door ze aan te wijzen, waardoor 

de beschrijving van elk element afzonderlijk wordt getoond. Op die 

manier wordt ruimte op het scherm uitgespaard en wordt een element 

van verkenning toegevoegd aan het leerproces. Het helpt de gebruiker 

ook om de verschillende onderdelen van de vergelijking te achterhalen 

en te begrijpen.   

 
Fig.3.1 Conventionele weergave van formules 

De ontwikkelde interactieve vergelijking wordt in detail voorgesteld en 

beschreven in figuur 3.2. 



    
 

De overdracht van een innovatief systeem voor beroepsonderwijs en –opleiding op het gebied van 

windenergietechnologie – TrainWIND 

 17 

 
Fig.3.2 Blokdiagram van de ontwikkelde interactieve formule 

Deze eenvoudige aanpak werd gebruikt om formules en vergelijkingen 

op het gebied van windenergietechnologie voor te stellen, maar kan 

eveneens worden gebruikt in andere onderwijssectoren, zowel online als 

in levenden lijve. Deze oplossing werd reeds toegepast in verschillende 

andere cursussen van de TU-Varna en is nuttig en waardevol gebleken.  
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Fig. 3.3. Blokdiagram van de ontwikkelde interactieve multimedia voor 

specifieke informatie over de installatie van windturbines 

 

Interactieve visualisatie van specifieke informatie over de installatie 

van windturbines 

Visualisatie is een belangrijke factor in beroepsonderwijs en –

opleiding. Vooral in korte cursussen speelt visuele informatie een 

belangrijke rol. De meeste visuele elementen die werden ontwikkeld 

voor deze cursus hadden betrekking op de installatie van windturbines. 

Zoals aangegeven in de in het vorige hoofdstuk vastgestelde richtlijnen, 

werd de meeste informatie voorgesteld in de vorm van interactieve 

tabellen. Die tabellen maakten het mogelijk om informatie eenvoudig te 

groeperen in secties en ruimte uit te sparen op het scherm. 
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De ontwikkelde interactieve media die werden gebruikt voor de 

visualisatie worden voorgesteld en toegelicht in figuur 3.3.  

 

Een interactieve weergave en visualisatie van de bediening in 

windturbines  

Er werd gebruik gemaakt van visuele elementen om het 

cursusmateriaal overzichtelijker voor te stellen en de specifieke 

aspecten van de windturbine toe te lichten zonder bijzonder 

geavanceerd ingenieurs- of wetenschappelijk jargon te gebruiken. 

Daartoe werd gekozen voor twee soorten weergaven: driedimensionale 

(3D) en tweedimensionale (2D) animaties. Een voorbeeld van de 2D-

aanpak ziet u in figuur 3.4, en figuur 3.5 toont hoe de 3D-aanpak werd 

toegepast.  

 
 

Fig.3.4. Blokdiagram van de ontwikkelde interactieve 2D-voorstelling en –

visualisatie van de bediening van windturbines 
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Fig.3.5. Blokdiagram van de ontwikkelde interactieve 3D-voorstelling en –

visualisatie van de bediening van windturbines 

Goede praktijken – Overdraagbaarheid van code  

Een voorbeeld van elk van de beschreven en aanvullende 

instrumenten is te vinden op de website van TrainWind - http://www.tu-

varna.bg/trainwind/. Voor bepaalde materialen wordt een aanvullende 

broncode aangeboden.  

De getoonde broncode is geschreven in Processing - 

http://www.processing.org/ - en kan gratis worden gebruikt.   

http://www.tu-varna.bg/trainwind/
http://www.tu-varna.bg/trainwind/
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Sectie 4. Proefcursussen/talen 
Op basis van het TrainWind e-learning platform werden 

proefcursussen uitgevoerd voor de opleiding op afstand van technisch 

personeel op het gebied van windtechnologie. Gezien de Europese 

schaal van windenergietechnologie en de sociale innovatie waarmee 

deze technologie gepaard gaat, is meertaligheid een belangrijke 

doelstelling. De inhoud van de proefcursus is daarom beschikbaar in vier 

EU-talen: Bulgaars, Engels, Nederlands en Spaans. Zowel in Bulgarije 

als in het VK werden proefcursussen ingevoerd. 

 

De belangrijkste fases van de organisatie en implementatie van de 

TrainWind-proefcursussen in Bulgarije en het VK zijn samengevat in het 

stroomdiagram in figuur 4.1: 
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Fig. 4.1.  De organisatie en implementatie van de TrainWind-proefcursus 

 

In de volgende punten geven we meer informatie over de afzonderlijke 

fases van de organisatie en implementatie van de TrainWind-cursussen 

en de lessen die werden getrokken uit de TrainWind-proefcursussen in 

Bulgarije en het VK.  

  

1 
• Identificatie van de doelgroepen 

2 

• Werving van cursisten 

• Ingangsproef 

3 
• Kick-off seminar en eerste opleidingssessie 

4 

• Zelfstudie met de online-eenheden en -tests 

• Persoonlijke seminars en opleidingssessies 

5 

• Praktische opleidingssessies 

• Bezoek aan industriële windmolenparken 

6 
• Evaluatie van de vorderingen (COMET-instrument) 

7 

• Uitreiking certificaten 

• Feedback verzamelen (TrainWin-enquête) 

8 
• Op de hoogte houden via de TrainWind-mailinglist 
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Identificatie van de doelgroepen 

Door de doelgroepen correct te bepalen kunnen we ervoor zorgen dat 

de mensen die de TrainWind-proefcursus volgen, de nodige kennis 

kunnen verwerven om in aanmerking te komen voor functies in 

ondernemingen die windmolenparken bouwen, exploiteren en 

onderhouden. 

     Bij het vaststellen van de respectieve doelgroepen werd sterk 

uitgegaan van de analyse van de marktbehoeften en de studie van de 

rollen van de belanghebbenden in de sector windenergie. Voorts werd 

bij de selectie van de doelgroepen rekening gehouden met de 

gesprekken met wervingsambtenaren en managers van ondernemingen 

in de windenergiesector, en meer in het bijzonder met analyses van de 

wervingsstrategieën, de beschikbaarheid en kwalificaties van de op de 

arbeidsmarkt beschikbare technici en de schommelingen van de 

werkgelegenheid in de sector. 

Daartoe werden voor de proefcursus in Bulgarije de volgende mensen 

geïnterviewd: 

 een wervingsmanager van de ABC Wind Farms OOD, een 

onderneming die windmolenparken installeert, exploiteert en 

onderhoudt op het grondgebied van de Balkan,  

 managers van ondernemingen die zijn aangesloten bij de 

vereniging van producenten van milieuvriendelijke energie in 

Bulgarije, maar ook  

 managers van ondernemingen die actief zijn op het gebied van 

opleiding van technisch personeel in de sector windenergie in 

België, Spanje en het VK.       

Op basis van een analyse van de informatie die werd verzameld 

tijdens deze interviews en gesprekken konden we het profiel van een 

aantal doelgroepen vaststellen om vervolgens op zoek te gaan naar 

geschikte cursisten:  

 technici uit de sector windenergie, 
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 technici uit andere sectoren, 

 afgestudeerden van technische scholen/middelbare scholen,  

 werkloze jongeren.  

Werving van cursisten 

De werving van cursisten vereiste enige weken voorbereiding, 

aangezien de wervingscampagne zorgvuldig moest worden gepland. 

Daartoe moesten presentaties worden voorbereid om het doel en de 

voordelen van het TrainWind-project toe te lichten en te verduidelijken 

welke kansen de TrainWind-proefcursussen biedt. 

Aanvankelijk gaven leden van het TrainWind-project presentaties aan 

managers van ondernemingen in de sector windenergie om de 

functionaliteit van het TrainWind-e-learning platform en de belangrijkste 

eigenschappen van de TrainWind-proefcursus voor te stellen. Zulke 

presentaties vormen een belangrijke stap om partners in de sector te 

motiveren om hun steun te geven aan de invoering van de TrainWind-

proefcursus.  

Door het management van entiteiten binnen de sector te overtuigen, 

wordt de deur opengezet voor een nieuwe reeks presentaties om 

werknemers in de sector te overhalen om deel te nemen aan de cursus. 

Tijdens deze presentaties moeten de voordelen van het voortdurend 

verbeteren van de kwalificaties en de kans om theoretische kennis te 

koppelen aan praktische vaardigheden worden benadrukt. 

In een volgende reeks presentaties en advertentiecampagnes werden 

bachelor- en masterstudenten geïnformeerd over de voordelen van de 

proefcursus. De voorlichtingscampagne was gericht op 

universiteitsstudenten in de richtingen “nieuwe energiebronnen” en 

“elektrotechniek”. Er werd informatie over de TrainWind-cursus op de 

projectwebsite en op internetfora geplaatst.  Voor deze doelgroepen is 

vooral het verwerven van kennis en vaardigheden belangrijk, en het 

behalen van het TrainWind-certificaat, dat hun kansen op een baan in 

de sector windenergie vergroot.  
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Het TrainWind-certificaat was ook een belangrijk wervingsinstrument 

voor de cursisten die de proefcursus met succes hadden afgerond en 

geslaagd waren voor de eenheidstests.  

Uiteindelijk werden er 40 cursisten geselecteerd voor de proefcursus 

in Bulgarije, en 14 voor de proefcursus in het VK. De verdeling van de 

cursisten over de verschillende categorieën ziet u in tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Verdeling van cursisten per categorie   

Categorie cursisten Aandeel 

Technisch personeel werkzaam in windmolenparken (partners APEE en 

ABC),  
60 % 

Bachelor- en masterstudenten (TU-Varna), 20 % 

Technici werkzaam in de sector elektriciteits-O&O, 5 % 

Werklozen en personen met een niet-gerelateerde technische 

achtergrond  
15 % 

 

Tijdens de wervingscampagnes werden de cursisten aangemoedigd 

om de ingangsproef van TrainWind af te leggen. De resultaten van de 

ingangsproef werden gebruikt om de competentieniveaus van de 

cursisten vóór de cursus te beoordelen en werden als volgt ingedeeld: 

beginners, gevorderden, bijzonder gevorderden.  

Voor elk van de drie categorieën werkten we een leerprogramma uit, 

waarbij de gevorderde en de bijzonder gevorderde cursisten van in het 

begin van de proefcursus toegang kregen tot eenheidstests 1 en 2. Als 

zij slaagden voor deze tests, mochten de cursisten de volgende eenheid 

aanvatten zonder dat zij verplicht de volledige inhoud van de 

basiseenheden moesten studeren. Alle cursisten kregen evenwel de 

mogelijkheid om alle eenheden op eender welk moment te overlopen.  

Kick-off seminar en eerste opleidingssessie 

Het kick-off seminar was vooral bestemd om de procedure toe te 

lichten die de cursisten zouden doorlopen en om het tijdspad van de 

TrainWind-proefcursus toe te lichten.  
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Zelfstudie via de online-eenheden en -tests 

Aangezien de meeste cursisten die deelnamen aan de proefcursus 

werkten of studeerden, werd hen opgedragen om een eenheid per week 

af te leggen. Het tijdspad werd vastgelegd in de agenda van het 

TrainWind-e-platform zodat de cursisten hun vorderingen konden 

synchroniseren. De cursisten kregen de instructie om het materiaal van 

elke eenheid in te studeren en vervolgens de test voor die eenheid af te 

leggen. Naast de eenheidstests, omvatten sommige eenheden ook een 

of twee tussentijdse tests. 

Persoonlijke seminars en opleidingssessies 

Na de eerste en tweede week van de TrainWind-proefcursus werden 

er persoonlijke opleidingssessies georganiseerd (op twee 

opeenvolgende zaterdagen). Die sessies waren bedoeld om de 

vorderingen van de cursisten te volgen en na te gaan of zij problemen 

hadden met het TrainWind-e-platform of de inhoud van de proefcursus. 

Er werd voorzien in vragenrondes om cursisten die problemen waren 

tegengekomen, te helpen. Tijdens deze seminars werd de cursisten 

eveneens om feedback gevraagd die kon helpen om het e-learning 

platform te optimaliseren. 

Praktische opleidingssessies en een bezoek aan 
windmolenparken  

Na de eerste vier weken van de TrainWind-proefcursus brachten de 

cursisten een bezoek aan de installaties van de ABC Wind Farm OOD in 

de buurt van de stad Kavarna. De cursisten kregen de gelegenheid om 

kennis te maken met de verschillende soorten uitrusting. Bijzonder 

gekwalificeerde technische medewerkers lichtten de specifieke 

procedures voor het controleren en onderhouden van de uitrusting toe. 
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Evaluatie van de vorderingen (COMET-instrument) 

Nadat alle eenheden zijn voltooid en alle tests zijn afgelegd, worden 

de vorderingen van de cursisten geëvalueerd met behulp van het 

beoordelingsinstrument COMET (zie ook sectie 5). De analyse van de 

vorderingen van de cursisten wordt getoetst aan de resultaten van de 

ingangsproef en het COMET-instrument. 

Certificaatuitreiking en vergaring van feedback 
(TrainWind-enquête)  

Aan het einde van de TrainWind-proefcursus wordt, tijdens een 

ceremonie, het TrainWind-certificaat uitgereikt aan alle cursisten die alle 

eenheden met succes hebben afgelegd. De cursisten wordt gevraagd 

om de TrainWind-enquête in te vullen. Deze enquête is bedoeld om 

feedback te verzamelen over de gebruikersinterface van het e-platform 

en de bruikbaarheid van de TrainWind-proefcursus. 

Na de proefcursus worden alle cursisten op een mailinglist geplaatst 

zodat zij op de hoogte kunnen worden gehouden van evenementen na 

afloop van de cursus en verdere opleidingskansen. 
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Sectie 5. Beoordeling van competenties 
Comet staat voor Competence Measurement Tool. Het is een 

instrument om competenties te beoordelen, en geen testinstrument 

(voor tests, examens enz.). 

Voor het TrainWind-project werd een competentieprofiel aangemaakt 

voor technici op het gebied van windturbines. Dit competentieprofiel 

werd vastgesteld op basis van onderzoek, ervaring opgedaan tijdens 

andere projecten en bestaande opleidingsprogramma’s.  

Het competentieprofiel werd opgesteld en onderverdeeld in 

verschillende clusters van competenties: 

 basisvaardigheden 

 mechanica 

 hydraulica 

 elektronica 

 veiligheid en gezondheid 
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Voor elke reeks/elk cluster van competenties werden verschillende 

stellingen aangemaakt. Deze stellingen zijn zo geformuleerd dat zij het 

mogelijk maken om een bepaald onderwerp, een bepaalde vaardigheid, 

bepaalde kennis of een bepaalde houding te beoordelen. Het instrument 

biedt de mogelijkheid tot zelfbeoordeling of beoordeling door 

medecursisten. De deelnemers geven een antwoord op elke stelling 

door de schuifbalk te verplaatsen van “leek” over “beperkte ervaring” tot 

“Guru” (Fig. 5.1). 

 

 
Fig.5.1 

 

Dankzij deze bundeling in clusters is het zelfs mogelijk om slechts een 

van de clusters te beoordelen in plaats van het volledige 

competentieprofiel. 

De clusters van het competentieprofiel komen echter niet overeen met 

de indeling van de verschillende cursusmodules.  Daardoor kunnen 

geen specifieke opleidingen worden voorgesteld om bepaalde lacunes in 

de competenties te remediëren.  
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De lacunes moeten nader worden geanalyseerd om te bepalen welke 

cursusmodule het meest geschikt is om het probleem op te lossen en de 

ontbrekende opleiding aan te vullen. 

Zodra de beoordeling is afgerond, kunnen de resultaten op 

verschillende manieren worden bekeken. Er wordt een overzicht 

gegeven van de persoonlijke vaardigheden of het gebrek daaraan. Dat 

kan worden weergegeven in de vorm van een radardiagram of een 

staafdiagram (Fig.5.2, Fig.5.3). De resultaten kunnen ook per cluster, 

per competentie of per afzonderlijke stelling worden weergegeven. Ze 

kunnen eveneens worden vergeleken met een norm. 

 

 
 

Fig.5.2 
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Fig.5.3 

De resultaten van de zelfbeoordeling kunnen worden getoetst aan de 

resultaten van de door iemand anders (een medecursist, een 

leidinggevende, een collega …) beoordeelde persoonlijke vaardigheden. 

Dat plaatst de resultaten in perspectief. 

In de windsector wordt vaak in team gewerkt. Het Comet-instrument 

biedt eveneens de mogelijkheid om een team te beoordelen. Dit kan 

gebeuren via een zelfbeoordeling, een beoordeling door collega’s of 

zelfs een volledige beoordeling van een of meerdere personen. Op die 



    
 

De overdracht van een innovatief systeem voor beroepsonderwijs en –opleiding op het gebied van 

windenergietechnologie – TrainWIND 

 32 

manier kan worden nagegaan of een team al de nodige competenties 

bezit (Fig.5.4, Fig.5.5). Dat kan nuttig zijn om eventueel complementaire 

teams samen te stellen.  

Deze beoordeling maakt het ook mogelijk om de opleidingsbehoeften 

in een vroege fase van een project vast te stellen of bij de voorbereiding 

van het vertrek (en de opvolging) van een bepaalde persoon.  

Daarnaast creëert het ook de mogelijkheid om meer ervaren collega’s 

in te zetten om minder ervaren collega’s op te leiden, aangezien het 

competentie-instrument (als het op een eerlijke manier wordt gebruikt) 

verschillen in de persoonlijke/professionele ontwikkeling aan het licht zal 

brengen. 

 
Fig.5.4 
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Fig.5.5 

Het Comet-instrument is niet specifiek bedoeld als instrument om 

opleidingen te valideren, maar kan wel op die manier worden gebruikt. 

Comet is een instrument om de competenties te beoordelen die werden 

verworven via opleiding, ervaring, leren op het werk enz. Als uit de 

beoordeling blijkt dat er lacunes bestaan ten aanzien van bepaalde 

vaardigheden, kan opleiding een van de mogelijke oplossingen zijn, 

naast mentorschap, coaching enz. De beoordeling biedt een overzicht 

van de competenties en geeft aan hoe iemand het doet in het licht van 

de vastgestelde criteria. 
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Op basis van de resultaten van de beoordeling kan een 

opleidingstraject (opleiding, coaching enz.) worden uitgewerkt. De 

beoordeling kan vervolgens opnieuw worden uitgevoerd om na te gaan 

of de werknemer vorderingen heeft gemaakt. Het instrument biedt de 

mogelijkheid om de scores op verschillende tijdstippen te vergelijken (zo 

kunnen de resultaten van een jaar geleden worden vergeleken met 

recentere resultaten). Op die manier kan worden gecontroleerd of de 

opleiding, coaching of andere voorgezette beroepsontwikkeling vruchten 

heeft afgeworpen.  

 

Getrokken lessen/suggesties voor toekomstige 

projecten: 

 De profielen voor technici op het gebied van windturbines 

zouden idealiter voor elk land volledig moeten worden 

gevalideerd door de sector. De competentieprofielen zouden 

moeten worden getoetst aan de noodzakelijke vereisten van 

ondernemingen in de sector en worden bijgewerkt of aangepast 

op basis van hun behoeften. Op die manier krijgt de 

promotor/partner een aangepast competentieprofiel per land, 

aangezien de vereisten en behoeften kunnen verschillen van 

land tot land. Het is ook mogelijk om specifieke profielen aan te 

maken per onderneming om zo rekening te houden met hun 

specifieke behoeften. 

 Dit was een project in het kader van innovatieoverdracht, waarbij 

de overgedragen informatie het cursusmateriaal van het vorige 

WindTech-project was. Daardoor strookte het aangemaakte 

competentieprofiel niet volledig met de overgedragen 

cursusmodules. In een ontwikkelingsproject hadden we eerst het 

competentieprofiel kunnen uitwerken op basis van de input van 

en de gesprekken met de sector, om vervolgens de inhoud van 

de cursus te bepalen. Op die manier zouden beide zaken op 

elkaar afgestemd kunnen worden, waardoor het instrument 
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concrete en specifieke suggesties zou kunnen doen ten aanzien 

van de nodige opleiding. 

 


