
   

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

We hebben de eer om u in deze eerste EQ-WOOD-nieuwsbrief het EQ-WOOD-project voor te stellen. 

EQ-WOOD (Europese kwalificaties voor de HOUT- en meubelindustrie) is een project van Erasmus + Sector 

Skills Alliance gericht op het ondersteunen van de innovatiecapaciteit en het concurrentievermogen van de 

Europese hout- en meubelindustrie, door het ontwerpen en verschaffen van het curriculum voor de 

innovatieadviseur in de hout- en meubelindustrie. Hij/zij helpt bij het beheren van innovatie door groene, 

digitale en marketingvaardigheden samen te voegen. In dit nieuwe curriculum worden de specifieke 

competenties vastgelegd, zoals wordt vereist door de snel evoluerende hout- en meubelsector in Europa. 

De EQ-WOOD-partners zijn van mening dat dringend een allesomvattende en samenhangende actie moet 

worden ondernomen op het gebied van kwalificaties en opleiding op Europees niveau, met als uiteindelijk 

doel om het profiel van de innovatieadviseur in de onderwijs- en opleidingssystemen voor 

beroepsonderwijs en -opleiding in de projectlanden en in heel Europa te integreren. Het curriculum voor de 

innovatieadviseur is beschikbaar in twee vormen: in de vorm van een volledige kwalificatie, die 

voornamelijk is gericht op jongeren, en in de vorm van een reeks onafhankelijke leermodules, die 

voornamelijk zijn gericht op de continue professionele ontwikkeling van volwassen werknemers (C-VET). 

EQ-WOOD wil ook gebruikmaken van innovatieve praktijken van beroepsonderwijs en -opleiding, via een 

combinatie van klassikale en e-learningmodules, in een internationale praktijkgemeenschap. De 

voorgestelde kwalificatie zal in overeenstemming zijn met de EU-instrumenten voor mobiliteit en 

transparantie (EQF, EQAVET, ECVET). Deze validatie en erkenning vormen een cruciaal onderdeel van het 

project. 

Verder ondersteunt het project de ontwikkeling van een Europees sectoraal kwalificatie- en 

opleidingsnetwerk in de hout- en meubelindustrie, dat in staat zal zijn om opleidingen te ontwikkelen en te 

verstrekken, en om de nodige sectorale kwalificaties te behouden en regelmatig bij te werken als gevolg 

van veranderingen in de technologie en marktverbeteringen. 

Het EQ-Wood-consortium bestaat uit representatieve verenigingen en confederaties van de 

houtbewerkings- en meubelindustrie in Europa (FEDERLEGNOARREDO, Hungarian Association of Furniture 

and Woodworking, BBCWFI, CCI LYON), een groep aanbieders van beroepsonderwijs (WOODWIZE, 

CONFORM, ITPIO, IPRA) en een netwerk van sectorale centra voor innovatieondersteuning (AIDIMME, 

INNOVAWOOD ASBL) met een sterke expertise op het gebied van innovatie en opportuniteiten, duaal 

leren, transnationale mobiliteit, internationalisering, digitale vaardigheden en ondernemerschap in de 

hout- en meubelsector. 

In januari 2018 kwamen de EQ-WOOD-partners in Brussel bijeen voor de startbijeenkomst van het project 

en de eerste EQ-WOOD-activiteiten. 



   

 

 

 

 

Abonneer u hier op de EQ-WOOD-nieuwsbrief voor meer informatie over het project en alle updates:  

 

Abonneren op onze nieuwsbrief 

Met vriendelijke groeten,  

De EQ-WOOD-partners 

 


