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Focus op samenwerking rond niveau 5 onderwijs
in Europa
Ruim 160 deelnemers vanuit 21 verschillende landen (ook van buiten Europa) deelden kennis
en ervaringen tijdens het online jaarcongres van CHAIN5, gehost vanuit Nederland en Kroatië
CHAIN5, de Europese ‘Community of Practice’ voor niveau 5 onderwijs (Associate degree (Nederland)/Graduaat
(Vlaanderen)) kwam donderdag 11 en vrijdag 12 maart 2021 digitaal bijeen. Het jaarcongres van CHAIN5, dat dit
jaar zou plaatsvinden in Zagreb, Kroatië, werd wegens de gevolgen van Covid-19 volledig online georganiseerd.
De deelnemers, allen actief betrokken bij ontwikkelingen in het onderwijs op niveau 5 van het EQF (European
Qualifications Framework), deelden hun kennis en ervaringen met elkaar. In zes sessies kwamen diverse actuele
vraagstukken rondom niveau 5 onderwijs aan de orde.
Themagroepen
Tijdens de conferentie stonden er ook twee themasessies op het programma. Een met betrekking tot work-based
learning en een gericht op internationalisering en diversiteit. In beide themasessies was het mogelijk om in
kleinere groepen te kunnen kennismaken, netwerken en eigen ontwikkelingen met elkaar delen. In beide sessies
bleek dat de betreffende thema’s zeer actueel en relevant zijn maar dat de complexiteit ervan bij alle niveau 5
opleidingen wordt ervaren. Het enthousiasme om rondom deze thema’s kennis uit te wisselen en samen te
werken was nadrukkelijk voelbaar.
CHAIN5 streeft ernaar om bij volgende conferenties twee nieuwe themagroepen te introduceren. Een voor de
Europese- en internationale zaken en een voor de nationale ontwikkelingen. Voor beide groepen wordt naar
verwachting een aantal voorbereidende bijeenkomsten georganiseerd, mogelijk al in november in Slovenië. De
bijeenkomst zal gericht zijn op Higher Vocational (and Professional) Education. Daarnaast zal bij het volgende
jaarcongres deelname worden gezocht van studenten die een niveau 5 opleiding volgen en met betrokkenen uit
het werkveld.
Jaarcongres 2022 in Oslo, Noorwegen
CHAIN5 organiseert haar jaarcongres elk jaar in een ander land. Naar aanleiding van de online editie van dit jaar
zal het volgende jaarcongres naar alle waarschijnlijkheid een ‘gemengde’ vorm zijn. Dit betekent dat het wellicht
mogelijk zal zijn om zowel fysiek als online deel te kunnen nemen. Het volgende congres is gepland op 9, 10 en
11 maart 2022 in Oslo, Noorwegen.
Als u, net als de andere (ruim) 500 internationale leden, lid wilt worden van CHAIN5, kunt u zich aanmelden door
een e-mail te sturen naar info@chain5.net. Het lidmaatschap is gratis.
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