Uitnodiging Training
Web 2.0 in het beroeps- en volwassenenonderwijs
10 mei – 6 juni 2011

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een training rond “Web 2.0 in het beroeps- en
volwassenenonderwijs”.
Deze training wordt georganiseerd in het kader van het SVEA project, een tweejarig project
gefinancierd met de steun van de Europese Commissie in het Programma “Een Leven Lang Leren”,
Leonardo Da Vinci. Het SVEA project is zowel gericht op het versterken van de samenwerking tussen
als het verbeteren van de vaardigheden rond sociale media van trainers, werkzaam in het beroepsen het volwassenenonderwijs in Europa. Daarom zet SVEA een opleidingsprogramma voor trainers
op om hen te trainen in het gebruik van sociale media-tools. De training is gebaseerd op een
regionale behoeftenanalyse, die in het voorjaar van 2010 werd georganiseerd in de vijf SVEA
partnerregio's: Vlaanderen (BE), Baden-Württemberg (DE), Piemonte (IT), Extremadura (ES) en Wales
(UK). In deze behoeftenanalyse werden de behoeften, trends en de uitdagingen bij het integreren
van sociale media-tools binnen het beroeps- en volwassenenonderwijs in Europa geïdentificeerd.
Naast het aanbieden van een opleidingsprogramma werd ook een online platform ontwikkeld dat
trainers kunnen gebruiken om hun kennis van het gebruik van sociale media verder te verdiepen.
De blended training, die georganiseerd wordt van 10 mei tot en met 6 juni 2011, laat zien hoe Web
2.0 tools geïntegreerd kunnen worden in het beroeps- en volwassenenonderwijs. In een start
seminarie worden de mogelijkheden van Web 2.0 geïntroduceerd en wordt het SVEA platform
voorgesteld. In de daaropvolgende online fase, kunnen de deelnemers de verworven kennis
toepassen en verdiepen in het SVEA platform. In een afsluitend webinar kunnen de deelnemers hun
ervaringen en resultaten met elkaar delen.
Meer informatie over het SVEA project en de mogelijkheid om het platform te bekijken vindt u op de
project website: http://www.svea-project.eu

Het SVEA project wordt gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De
verantwoordelijkheid voor deze communicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is
vervat.

Training Web 2.0 in het beroeps- en volwassenenonderwijs
PRAKTISCHE INFORMATIE
Training
De training en begeleiding wordt gegeven in het Nederlands. De training materialen zijn beschikbaar
in het Engels. De training is een combinatie van face-to-face en online leren.
De doelgroep van de training zijn trainers en opleidingsverantwoordelijken uit het beroeps- en
volwassenenonderwijs.
Data
Start seminarie: 10 mei 2011: 10u00-17h00
Online fase: 11 mei – 5 juni 2011
Afsluitend webinar: 6 juni 2011, 10u00-11u30
Locatie seminarie
Dienst Media & Leren
Kapeldreef 62
3001 Heverlee
Sprekers
Johannes De Gruyter – Dienst Media & Leren K.U.Leuven
Roman Verraest – Dienst Media & Leren K.U.Leuven
Ilse Op de Beeck – EuroPACE ivzw & Dienst Media & Leren K.U.Leuven
EuroPACE ivzw is een Europese non-profit associatie van universiteiten, onderwijsorganisaties en hun
netwerken. www.europace.org
De Dienst Media en Leren ontwikkelt multimediaproducten en mediasystemen, en ondersteunt het goed
gebruik van audiovisuele en nieuwe educatieve technologieën ten behoeve van multicampus onderwijs en
andere communicatieprocessen binnen K.U.Leuven. www.dml.kuleuven.be

Inschrijven
Deelname aan deze training is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt tot 12 deelnemers.
Inschrijven is verplicht en kan eenvoudig door uw contactgegevens te e-mailen naar
ilse.opdebeeck@dml.kuleuven.be
Meer informatie?
Ilse Op de Beeck
Kapeldreef 62
B‐3001 Heverlee
T: +32 16 32 78 15
E: ilse.opdebeeck@dml.kuleuven.be

