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ONTWIKKELING BEROEPSBEVOLKING
EN E-LEARNING IN EUROPA
Volgens Michelle Selinger, onderwijsadviseur bij
CISCO Systems Company, moet Europa het scholingsniveau van de beroepsbevolking verhogen . Daarvoor
moeten de relevante vaardigheden worden ge'identificeerd en moet mensen de mogelijkheid worden
geboden relevante kennis to vergaren .

D

e c-Europa-agenda coor 2005 wordt
momenteel herzien en er wordt een nieuwe e-Europa-agenda v -oor 2010 onnwikkeld . Hierbij moot rekening worden
gehouden met een aantal punten .
ONTWIKKELING BEROEPSBEVOLKING

Op bet gebied van de ontwikkeling v -an de
beroepsbevolking moet er in Europa nog
eel gebeuren . Zo moet er meer aandacht
worden besteed aan samenwerking tussen
de particuliere sector en de onderwijssecN

Economische groei in een kenniseconomie vereist dat manieren worden
gevonden om de kennisstroom tussen
bedrijfsleven en onderwijsinstituten
mogelijk to maken

for om moor to zorgen dat studenten bet
ondencijs verlaten met de vaardigheden
die nooclzakelijk zijn voor c-Europa . Er
moot worden geesalueerd wat er op dit
gebied al bereikt is en wat er nog moet
gebeuren om Europa het gewenste concurrentievoordeel to geven . Ook tnoet
Europa zich richten op de voordelen pan
e-learning en enoor zorgen dat de ontwikkclde tools en content de prestatiekloof dicbten die er bestaat als gev olg van
de ftin dmentele veranderingen die
plaatsinden nu we steeds meer een kenniseconomie worden in plants van een
industriele economic .

J%, ~ P,j &(C(,J ,I

Er wordt voorgesteld bet concept 'scholingskloof" to later laden en ors to richten
op de 'prestatiekloof . Economische groei
in een kennisecouomie vrreist ook dat
manieren worden gevonden
de kennisstroom tussen bedrijfslesen en onderwijsinstituten mogelijk to maken . Daarvoor is bet noclig :
to definieren welke kennis en vaardigheden relevant zijn voor bedrijsen en
bedrijfstakken :
een mechanisme to vinden omit die informatie to achterhalen :
menses de mogelijkheid to bieden de
relevante kennis en vaardigheden to lerwenen of de cerwerving can die kennis
en vaardigheden to herkennen - ongcacht hoe ze zijn vencon - en :
- een samenhangend s%steem te ontwikkelen om de professionele ontwikkeling
van indiv iduen to sturen om tegemoet to
komen aan de behoeften van serk,gev ets en de samenlev ing .
()III

Dc ICT-branche is er natncelijks in
geslaagd vrottwen to werven poor de sector. waardoor bijna 50 procent san de
potentiele beroepsbevolking uitgesloten
blijft an een van de belangrijkste sectoren
poor het behalen van concurrentievoorn
deel is doze trend cloorzet, kan de economische groei zich wellicht niet handhacen .
N

De Europese bevolking vergrijst en de
meeste ntensen zttllen op Lucre leeftijd
met pensioen moeten gaan . Oudere mensen hebben gees IC:T-kennis en moeten
om- en bi]geschoold worden . De arbeidsmobiliteit is echter laag en er is nog gees
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cultuur van levenslang leren . Bovendien
zijn er taal- en cultuurverschillen . Dc
inhoud is onvoldoende cloelgericht en
niet gericht op de tcerkelijke behoeften
van de lerenclen . Er is nicer innovatie
nodig op bet gehied can eff'ectiece methoden coon e-learning en blended learning .
Ook de ontwikkeling van de beroepshecolking moet effectiever icorden .
De Europese Cnie tvil eeu strategisch anttcoord onttcikkelen op arbeidsmigratie uit
lagelonenlanclen . A - olgens een rapport
tcordt de Europese arbeidsmarkt beinvloed
door offshoring en arbeidsmigratie . De
consensus is dat offshoring toegestaan
moet blijcen onidat dat bet begin kan zijn
can Europese investeringen in het buitenland . Europa zou de eigen beroepsbevolking hoger moeten opleiden en de men,sell icier banen naar bet buitenland
cerdtcijnen camrege lagere loonkosten,
moeten om- en bijscholen . Om arbeidsmigratie aan to pakken zou Europa volgens
bet rapport een gezamenlijke strategic
moeten formuleren en ercoor moeten zorgen dat bet verlies can banen niet wordt
ceroorzaakt door onnodige tekortkontingen op de Europese arbeidsmarkt en in
bet bedrijfsklintaat . Hiervoor is echter een
uitgebreid trainingsprogramtna noclig .
E-LEARNING

Grote ondernemingen liebben manieren
gevonden oral training en onncikkeling to
combineren via een mix can traditionele
ctursussen en e-learning . Kleine en middelgrote bedrijv- en hebben echter minder
mogelijkheden en budget om zulke oplossingen to maken en zijn afhankelijk van
karat-en-klare producten . Tegelijkertijd
neemt de trerkdruk van mensen toe en is
er minder tijd voor training . Training
moet cloelgericht zijn . gericht op persoonlijke onttcikkeling en productontwikkeling . en ntoet op ieder moment toegankelijk zijn . Informeel leren op bet werk
moet tcorden erkend en er moeten e-portfolio's onncikkeld wcorden die met de
tcerknemer nice verhtnzen als die van
tcerkgcver veranclert .

zodat het midden- en kleinbedrijf nicer
can deze instellingeu kunnen profiteren
om bun personeel op to leiden en studenten beter op cell baan tcorden coorbereidl .
Parttinie studies zttllen de norm tcorden
doordat tcerknenters erachter konten
tcelke vaardigheden ze nodig hebben en
ondencijsinstellingen daarop reageren
met een fleyibel en op bet inclicidu
gericht aanbod . E-learning ntaakt personalisering en ill dicidualisering mogelijk
en bet ondertcijs moot zich rich ten op cell
bredere en minder traditionele groep .
Onclertcijsinstellingen moeten httn doelstellingen herzien en nicer flexibiliteit bieden op bet gebied can leermethoden .
beoordelingsinstrumentell en eisen die
aan studenten tcorden gesteld . zodat de
participatie en bet succes groter tcorden .
Zo kan de prestatickloof kleiner tcorden
gemaakt .
In bet algemeen moet leren aantrekkelijker tcorden . De multimediamogelijkheden
can internet moeten beter wcorden benttt
voor interactieve leerpakketten en er moeten tools tcorden onttcikkeld tcaarmee cursussen kunnen worden aangepast aan
incliciduele behoeften . Out tcerknemers to
motiveren trainingen to volgen, zijn er
beloningen nodig . Training moet ook
meetellen in hun evaluaties en moot lien
helpen carriere to maken .
\ \erkgever s moeten ercoor zorgen dat
him tcerknemers de digitale vaardigheden hebben om aan e-learning to doen .
Trainers moeten nieuwe vaardigheden
ontwcikkelen om hulp to bieden bij zelfstandige . gepersonaliseerde e-learning,
zodat de student zich niet geisoleerd
coelt ell gemakkelijk een beroep kan
doen op medeleerlingen en leraren .

Hogescholen en till iversiteitell moeten
nicer samenucerken met bet bedrijfsleven .
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