
Het TrainWind Project 

De Europese WindEnergie Associatie (EWEA) 
kondigde aan dat ze in het komende decennium 
een stijging van het aantal jobs in de Europese 
windenergiesector verwacht tot 250.000 
nieuwe jobs. Officiële gegevens tonen aan dat 
elke geïnstalleerde MW windenergie vijf jobs 
creëert voor gekwalificeerd personeel.  
Om tegemoet te komen aan deze stijgende 
vraag naar gekwalificeerd personeel biedt het 
TrainWind project enkele nieuwe kansen voor 
de professionele opleiding van technisch 
personeel. 
Door gebruik te maken van hedendaagse 
informatie- en communicatietechnologie, 
creëerde het TrainWind project een e-learning 
platform dat afstandsonderwijs aanbiedt rond 
windturbine-componenten en -onderhoud. De 
opleidingsmodules zijn gericht op het 
verwerven van basiskennis en praktische 
vaardigheden die verwacht worden binnen de 
huidige arbeidsmarkt in de windenergiesector. 
Op lange termijn hoopt het project zo 
inhoudelijk zijn steentje bij te dragen aan het 
faciliteren van de ontwikkeling van de 
Hernieuwbare Energie markt. 
 

De doelgroep 

Het TrainWind project richt zich op het 
technisch personeel dat verantwoordelijk is 
voor de exploitatie en het onderhoud van 
windturbines of windturbinecomponenten en 
focust op hun professionele ontwikkeling. De 
opleidingsmodules richten zich vooral naar 
jonge of nieuwe werknemers die hun kennis en 
vaardigheden in dit vakgebied wensen uit te 
breiden. 
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Het TrainWind  e-learning platform  
 

Het ТrainWind e-learning platform (http://www.tu-
varna.bg/TrainWind/) biedt pilootopleidingen aan in vier 
talen (Engels, Bulgaars, Spaans en Nederlands). De 
studenten kunnen bij aanvang hun voorkeurstaal 
selecteren, maar kunnen tussentijds overschakelen naar 
een andere taal indien ze dit wensen. Dergelijke 
flexibiliteit vergemakkelijkt het aanleren van 
domeinspecifieke terminologie, de communicatie met 
collega’s uit internationale bedrijven en de toegang tot 
buitenlandse literatuur en documentatie. 

De pilootopleiding van het e-learningplatform bestaat uit 

vijf modules. Elke module bestaat uit zes thema’s en ten 

minste één kennistest. Eens alle tests van een bepaalde 

module succesvol beëindigd worden, krijgt de student 

toegang tot de volgende module. 

De werkomgeving in  het e-learning platform bevat een 

toolbox van hulpinstrumenten, zoals een agenda, een 

zoekveld, een intern mailsysteem etc, die een efficiënte 

planning en communicatie mogelijk maken tussen 

student en docent. 

 De Gebruikersinterface 

Zoals aangegeven in de figuur hierboven bestaat de 
interface uit drie hoofddelen. De markeringen hierboven 
staan voor:   

(1) De inhoud van de eerste module van de 
Engelstalige cursus, 

(2) Het luik met hulpinstrumenten zoals tools voor 
planning, zoekfunctie en communicatie tussen student 
en docent, 

(3) Het luik om de status te controleren en de 
standaard-settings van de huidige gebruiker. 
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