
Persbericht

Het project onderzoekt de obstakels opgelegd
door de verschillen tussen nationale educatieve
systemen, die al te vaak leiden naar ingewikkelde

en trage processen inzake het erkennen van
certificaties en vaardigheden. Deze veroorzaken
ook vertragingen bij de integratie van migranten
op de arbeidsmarkt, aangezien het uitblijven van

erkenning van hun ervaring en kennis hen
belemmert om hun beroep uit te oefenen. 

 
 OBEC kijkt naar het potentieel van mensen, die
van het ene land naar het andere verhuizen, en

hun eerder opgedane kennis en kwalificaties. Dit
gaat ook over migranten en

uitwisselingsstudenten, evenals zij die een
alternatieve educatieve achtergrond hebben,

zoals mensen uit het beroepsonderwijs en
anderen met ervaringen opgedaan door

bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van
de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen
informatie. Dit project is mede gefinancieerd door de Europese Commissie door het Erasmus+ Programma onder de referentie KA204 - Strategic
Partnerships for adult education. Project Code: 2020-1-SE01-KA204-077803.

Dankzij de Covid-19
maatregelen, heeft

OBEC zijn eerste
vergadering online

gehouden.

In de eerste fase van
ons project, focussen
we op onderzoek en

analyse van de
contextvan het

project in Zweden,
Kroatië, Italië en

België.

Om meer te weten te
komen, volg onze

partners!

One Block for Educational Credentials (OBEC) is een Strategisch
Partnerschap voor Innovatie, medegefinanierd door het Erasmus+
programma van de Europese Unie. Het doel van het project is het

ontdekken van het revolutionaire potentieel dat de blockchain
technologie naar de onderwijssector kan brengen, in het bijzonder wat
betreft het uitgeven van certificaties die vertrouwd en erkend kunnen

worden in verschillende landen.
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Maak kennis met OBEC - Een innovatief project dat
technologie en educatieve certificaties samenbrengt

https://www.swideas.se/
https://www.uniurb.it/
https://www.laimomo.it/
https://rk-smz.hr/
http://www.eurada.org/

