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PLM in beroepsopleiding biedt kansen
Met Product Lifecycle Management en aangepaste PLM software kan men opleidingen opvolgen en aansturen. PLM
bewijst zijn nut niet alleen bij het managen van kwaliteit, maar ook bij de productontwikkeling. Ook een verhoogde
transparantie in strategische business domeinen, en last but not least, een blijvende concurrentiekracht van
beroepsopleidingsverstrekkers behoren tot de troeven. Tot op vandaag bestond er nog geen overzichtelijk en praktisch
instrument om levenscycli van beroepsopleidingen op te volgen, of om de verschillende kritische succesfactoren en
indicatoren van beroepsopleiding en onderwijsprogramma’s in kaart te brengen.

Wat is nu een Product Lifecycle? En wat is Product Lifecycle
Management?
De lifecycle of levenscyclus verwijst naar de hele periode vanaf het lanceren van een opleidingsproduct in de markt tot
het weghalen ervan uit die markt. Het process wordt opgesplitst in verschillende fases. Product lifecycle management
neemt een product onder de loep tijdens die verschillende fases van de levensduur. Actief Product Lifecycle
Management garandeert een gedegen productopvolging, -planning, -aanpassing én -innovatie, met als resultaat een
marktgeoriënteerd productportfolio in de voortgezette opleiding.
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Wat zijn de voordelen van Product Lifecyle Management
voor een beroepsopleidingsverstrekker?
Een actieve vorm van PLM helpt beroepsopleidingsverstrekkers overzicht te behouden en bij te sturen waar nodig.
Dankzij PLM kunnen opleidingsinstituten:
• opleidingsprogramma’s snel aanpassen aan de vereisten van de arbeidsmarkt
• snel en correct reageren in een steeds sneller wijzigende opleidingsmarkt
• vlot inspelen op wijzigingen in het globale aanbod van beroepsopleidingen
• het productportfolio beter beheren
• continu waakzaam blijven omtrent kwaliteit
• hun concurrentiekracht steeds bewaren en zelfs versterken
• kritische succesfactoren en indicatoren beheren
• de levenscyclus van hun producten controleren
• beter beantwoorden aan de voortdurende innovatiedruk

De Q-PLM software en het handboek voor
beroepsopleidngsverstrekkers … is NU BESCHIKBAAR!
De kant-en-klare Q-PLM-software is nu beschikbaar! De finale versie van het Q-PLM handboek verschijnt in september
2015 in een printbare versie en op cd-rom alsook via de downloadknop op de Q-PLM website.
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4de project meeting in
Ljubljana, Slovenië
Het hele partnerschap ontmoette elkaar voor de 4de meeting in
juni 2015, dit keer in Ljubljana, Slovenië. De voorlopige versie van
de Q-PLM software werd er voorgesteld, becommentarieerd en
voorzien van verbetervoorstellen.
De Finse partners stelden het resultaat van de evalutiefase voor,
en er werd uitvoerig gesproken over duurzaam gebruik van de
projectresultaten na afloop van het project.

Eindconferentie in Graz, Oostenrijk op 17 september 2015
De projectpromotor Bfi Steiermark en het hele partnerschap van het Q-PLM project hebben de eer u uit te nodigen voor
de in het Engels gevoerde Q-PLM eindconferentie “Quality Management for European VET Providers” in Hotel Europa in
Graz, Oostenrijk op 17 september 2015.
Boeiende key notes delen er o.a. via een podium discussie hun visie op (de uitdagingen van) kwaliteitsmanagement in
beroepsopleiding. We presenteren er de finale projectresultaten (de Q-PLM software en het handboek) en stellen deze
meteen ter beschikking voor de hele sector van beroepsopleidingen in Europa. Tijdens de conferentie kunnen de
genodigden de projectresultaten van naderbij bekijken op onze project tentoonstelling. Ook is er uiteraard mogelijkheid
tot netwerken en kennisuitwisseling met relevante stakeholders.
Deelnemen aan de conferentie is gratis. Registeren is verplicht via mail: karin.wiedner@bfi-stmk.at. Inschrijven kan tot 15
september 2015.

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.
Dit project krijgt eveneens de steun van het Oostenrijkse Ministerie voor Onderwijs en de Positie van de Vrouw
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