Nieuwsbrief november/december 2018
Vanaf 29 oktober tot 2 november 2018 vond de INPLACE-training van docenten plaats in het
kantoor van Stichting Kenniscentrum PRO WORK naast het prachtige Grandhotel ter Duin in
Burgh-Haamstede (Nederland).

Het doel van het project is om goede praktijken tussen de partners te delen en de
totstandkoming van duurzame en goede relaties op te bouwen tussen mbo-scholen en het MKB,
in de participerende landen en transnationaal. Dit alles met de focus op werk gebaseerd leren
en de kansen hierbij voor studenten.

Met deze reden, was de reden van deze
samenkomst natuurlijk om de docenten te
trainen om het Markbook als online
platform te gebruiken om de docenten en
studenten te certificeren. Een platform
ontwikkelt door een Britse organisatie TLM.
De training werd bijgewoond door
verschillende professoren vanuit elk
partnerland vanuit het project. Hierdoor
zaten er professoren vanuit Bulgarije,
Tjechië, Spanje, Italië, Portugal en
Nederland bij elkaar voor deze training.
Vanaf nu tot het eind van het project zullen alle partners dit platform gebruiken om de kennis
van de studenten te toetsen omtrent het opnemen en bewerken van video’s van verschillende
lokale bedrijven in de verschillende participerende landen in het Erasmus+ INPLACE-project.
De volgende vergadering met de partners staat gepland voor januari 2019 in Milaan. In die
vergadering zal de progressie van het project worden getoetst en zullen de nieuwe video’s
worden gepresenteerd en ervaringen hieromtrent worden gedeeld met elkaar.
Een aantal video’s zijn redes te bekijken inclusief meer informatie over het project op;
http://inplace.cz/
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