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Creatie projectwebsite
Ontwikkelen e-learning modules
Publicatie nieuwsbrieven en brochures
Gids rond technische opleiding in windenergie
Organisatie conferenties en seminaries
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De European Wind Energy Association (EWEA)

kondigde aan dat ze in het komende decennium een
stijging van het aantal jobs in de Europese windsector
verwachten tot 250.000 nieuwe jobs. Er is dus een
vraag naar geschoolde onderhoudstechnici voor de
sector

TrainWind wil aan deze vraag tegemoet komen
door e-learningmodules te ontwikkelen voor de
sector op basis van een behoeftenanalyse.

Het projectconsortium heeft een transnationale
aanpak gezien 4 verschillende landen, Bulgarije,
Groot-Brittanni Spanje en Belgi betrokken zijn bij
het project. Het projectteam bestaat uit:
Technical University Varna, www.tu-varna.bg

FEER-CENIFER,
Embrace,
Syntra West,
APEE,
ABC Wind Farm, .

De partners in het TrainWind project zullen
nationaal een stakeholdersnetwerk opzetten en een
behoeftenanalyse uitvoeren. Op basis van deze
analyse zal het bestaand opleidingsmateriaal
uitgewisseld worden en zullen bepaalde modules
omgevor md wor den to t in te r ac t i eve e-
learningmodules.

petenties.

Werknemers in de windsector die hun
competenties willen verbetere

Studenten

Het project beoogt:
het verbeteren of

.
h a a l

stakeholdersnetwerk en wisselwerking met
onderwijsinstituten.

het uitwisselen van ervaring tussen
stakeholders.

het verwerven van een beter inzicht in de
competenties van huidige en toekomstige
werknemers.

het valideren van de beoogde competenties.
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Er zal eveneens een competentieprofiel opgesteld
worden van de onderhoudstechnici in de windsector.

Dit profiel wordt gelinkt aan trainingsnoden en
geïntegreerd in MicroComet, een software tool voor
het meten van com

Het opleidingsmateriaal zal uiteindelijk getest
worden bij windtechnici in Bulgarije en Groot-
Brittannië.
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creëren van de e-
learningmodules van de projectpartners

e t c r e ë r e n v a n e e n n a t i o n











www.cenifer.com
www.embracecooperation.org.uk

www.syntrawest.be
www.apeebg.org

www.longman-bg.com
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