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Het Q-PLM partnerschap werkt verder op het Q-PLM project met als doel om Product Lifecycle Management in een
aangepaste vorm te kunnen toepassen in de voortgezette opleidingswereld, waar dit nu voornamelijk wordt gebruikt in
de industrie en IT wereld.
Net zoals miljoenen andere producten, maken ook diensten zoals beroepsopleidingen, deel uit van de economische
markt. Alle producten, beroepsopleidingen inclusief, hebben een levenscyclus die moet worden gemanaged. Actieve
PLM omvat product controle, planning, verandering en innovatie waardoor een marktgerichte benadering van de
voorgezette opleidingswereld wordt gecreëerd. Het Q-PLM project voorziet in de ontwikkeling van een IT-tool zodat een
product-geïntegreerde PLM voor beroepsopleidingsverstrekkers mogelijk wordt.

FASEN VAN HET PRODCUTONTWIKKELINGSPROCES VOOR
BEROEPSOPLEIDINGSVERSTREKKERS
Tijdens een grensoverschrijdende werkgroep meeting in Graz/Oostenrijk in Februari 2014, werden de volgende 4 fasen
van het PLM proces voor beroepsopleiding product gedefinieerd:
1
2
3
4

design en beslissing
ontwikkeling
aflevering
evaluatie
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KERN SUCCESFACTOREN VOOR PLM IN BEROEPSOPLEIDINGEN
Diensten en producten van de beroepsopleidingenmarkt worden beïnvloed door een aantal factoren en variabelen.
Kern succesfactoren zijn factoren die de klanttevredenheid rechtstreeks beïnvloeden. Voorbeelden van deze factoren zijn
kost, kwaliteit, tijd en innovatieve producten en diensten. Het is noodzakelijk om een combinatie van deze factoren te
gebruiken, die tot doel hebben één of meer bedrijfs-of onderwijsdoelstellingen te bereiken.
Binnen deze kern factoren is het mogelijk om de boven vermeldde indicatoren op te splitsen of net te combineren tot
een reeks belangrijke factoren die dan uiteindelijk het succes of het falen van een beroepsopleidingsproduct bepalen.

Volgende kernsuccesfactoren werden gedefinieerd binnen het partnerschap:
•

kwaliteit van de beroepsopleiding

•

klanttevredenheid

•

kwaliteit van het personeel

•

beantwoorden aan de marktvraag

•

kostenbeheersing

•

geschiktheid van infrastructuur en materiaal

•

stakeholder engagement

•

strategische aanbieder voordelen

•

evaluatiemechanismen

•

geschikte certificering

LAY-OUT VAN
DE Q-PLM SOFTWARE
De Q-PLM software kan gebruikt worden voor
het coördineren van trainingsprogramma’s
binnen de beroepsopleidingsmarkt en
daarnaast ook voor de controle van de
processen en product portfolio’s van de
beroepsopleidingsverstrekkers. De software
vervult ook een belangrijke rol bij het
visualiseren en opvolgen van bedrijfsprocessen
en van de evolutie van een bepaald
beroepsopleidingsproduct. De software zal
beschikbaar zijn in alle partnertalen en het zal
mogelijk zijn om de rapporten en tabellen in PDF
versie te downloaden.
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Q-PLM HANDBOEK
Het Q-PLM handboek geeft een gedetailleerde beschrijving van het gebruik en
toepassing van de Q-PLM software, de technische en functionele specifiteiten en
de doelgroepen. Het handboek zal eveneens beschikbaar zijn in alle partnertalen,
in een printversie en te downloaden op de Q-PLM webpagina.

3DE TRANSNATIONALE PARNTERMEETING IN
CORK/IERLAND
De derde transnationale meeting is doorgegaan begin November 2014 in Cork/
Ierland. Tijdens deze meeting werd de draftversie van de Q-PLM software
gepresenteerd en bediscussieerd. De partners bereikten een consensus over
de inhoud van het handboek en zetten de volgende stappen voor de test- en
evaluatiefase van de software en het handboek.

Neem een kijkje op onze
projectwebsite
voor meer informatie

www.q-plm.eu
of bezoek onze
Facebookpagina!

Dit project werd gesubsidieerd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie (communicatie) reflecteert de visie van de auteur: de
Europese Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze nieuwsbrief
Q-PLM
538379-LLP-1-2013-1-AT-LEONARDO-LMP

3

