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PLM in VET: een opportuniteit

Actieve PLM is of kan samen met het gebruik van geschikte software, een manier zijn om het
productportfolio van een educatieve instelling te sturen en te controleren.
Actieve PLM is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit, maar ook voor de vereenvoudiging van het
ontwikkelingsproces van het product, voor meer transparantie op strategisch en zakelijk vlak, en
tenslotte, maar minstens even belangrijk, voor het onderhoud van het concurrentievermogen van de
VET-aanbieders.
De vraag naar een coherent en praktisch instrument voor het meten van de levenscycli van VETproducten is hoog en er wordt tevens aandacht besteed aan de verscheidene, belangrijke
succesfactoren en indicatoren die de beroepsopleiding en onderwijsprogramma’s beïnvloeden.

Productontwikkeling voor de aanbieders van VET:
De ontwikkeling, vernieuwing en introductie van nieuwe trainingsprogramma’s en de aanpassing van
reeds bestaande diensten zijn de belangrijkste succesfactoren voor VET-instellingen.
De belangrijkste uitdaging voor deze productontwikkeling ligt in de stijgende competitie op de VETmarkt en de daaruit voortvloeiende drang om te vernieuwen. Productontwikkeling is een actief
proces

dat

altijd

geassocieerd

wordt

met

uitgebreide

research.

Marktonderzoeken,

concurrentieanalyse, interne en externe feedback, feedback van bedrijfsnetwerk alsook van
opleidings- en salespersoneel vormen de basis voor educatieve productideeën.
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Doelgroepen en toepassing van de Q-PLM software

PLM software moet gebruikt worden voor de coördinatie van de VET- opleidingen en voor het
controleren van de processen en de productportfolio’s van de aanbieders. Op die manier is het
gemakkelijker om toezicht te houden op de zakelijke processen, het VET- aanbod en de producten,
en om ze beter te visualiseren.

Aan het QLM- project nemen zo’n honderdtal Europese doelgroepen en stakeholders deel. De
belangrijkste doelgroepen en stakeholders in dit partnership zijn de volgende:


Europese netwerken voor kwaliteitsborging in VET, zoals the EQARF (The European Quality
Assurance Reference Framework)



Europese

VET-aanbieders

op

alle

niveaus

(professionele

scholen,

Beroepsopleidingsverstrekkers, universiteiten met richting toegepaste wetenschappen,
universiteiten, postgraduele universiteiten,…)


VET aanbieders op alle geografische niveaus: lokaal, regionaal, nationaal, Europees



Europese project managers



VET aanbieders die deelnemen aan Europese projecten



Nationale Agentschappen



Nationale onderwijs- en opleidingsraden



Managementpersoneel van VET- organisaties



Afdelingshoofden van VET- organisaties



Hoofd van opleidingscentra, scholen en universiteiten



Productontwikkelaars voor VET- programma’s



VET- Competentiecentra



Marketing managers van de VET- sector



Leden van nationale feedback panels



Leden en belanghebbenden van de partnerorganisaties



Personeel van de partnerorganisaties



Academici and researchers



Trainers en leerkrachten



Verenigingen, geassocieerde partners van alle partnerorganisaties



Professionele verenigingen
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Overheidsinstellingen



Research centers



Sociale partners en vakbonden



Gouvernementele and non-gouvernementele organisaties
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Gebruik en toepassing van de Q-PLM software

Op de homepagina van de software ziet u de volgende mogelijkheden:


Informatie: hier vindt u een korte beschrijving van het project en de projectdoelstelling



Aanmelden: hier kunt u zich aanmelden om toegang te krijgen tot de Q-PLM software



Gebruikershandleiding: hier kunt u de gebruikershandleiding van de Q-PLM software
downloaden



Veelgestelde vragen: hier vindt u een lijst met veelgestelde vragen



Handboek: hier kunt u het handboek downloaden



Link naar homepage: als u hierop klikt, komt u op de officiële projectwebsite terecht

3.1 Aanmelden
U komt rechtstreeks in de Q-PLM software terecht, als u zich aanmeldt met gebruikersnaam en
wachtwoord. Deze gegevens kunt u opvragen bij de administrator van de website of bij uw
organisatie.

6

3.2 Product en beoordeling
Nadat je succesvol ingelogd bent, zal je een aantal tabs zien die voor jou van toepassing zijn.
De eerste is “Product en beoordeling”. Hier kan je niet alleen nieuwe producten ontwikkelen om te
beoordelen, wijzigingen aanbrengen aan bestaande producten maar ook de bestaande
beoordelingen van een product aanpassen.

Op dit paneel kan je:
Een nieuw product aanmaken
Een bestaand product bewerken
Een product beoordelen
Een product verwijderen

Als de lijst met producten te lang zou zijn, kan je de lijst altijd beperken door een “Vakgebied” toe te
kennen.

Om een nieuw product aan te maken, klik je op “Nieuw Product” aan de rechterkant van het scherm.
Je kan ook producten importeren zoals verder beschreven in dit hoofdstuk.
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Nadat je “Nieuw Product” hebt aangeklikt, kan je de data van het product ingeven.
Dit zijn:


ID van een product: Een productnummer zoals die in jouw organisatie gebruikt wordt. Dit
kan ook letters bevatten.



Titel van het product: de naam en de beschrijving van je product.



Doelgroep: een eerste mogelijkheid om je productenlijst te organiseren. Je kan enkel
waarden selecteren van de lijst.



Vakgroep: een tweede mogelijkheid om je productenlijst te organiseren. Je kan enkel
waarden selecteren van de lijst.

Deze 4 waarden zijn verplicht. Je moet dus ten minste 1 doelgroep en 1 vakgebied aan een product
toekennen.

Nadat je de data ingegeven hebt, klik je op bewaren. Je kan ook het systeem verlaten zonder de data
te bewaren door op annuleren te klikken.

Ben je als ‘administrator’ ingelogd, zal je kunnen werken op beide bovenvermelde categorieën. Je zal
dan ‘Pas de doelgroep aan’ en ‘Pas het vakgebied aan’ zien staan. Meer info hierover vind je in het
hoofdstuk ‘Bewerk categorieën’.

Gebruik je deze categorieën niet in je organisatie, dan kan je deze knop herbenoemen via een
vertalingsoptie. Ook dit wordt verder beschreven in het hoofdstuk vertaling.
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Als je terugkeert naar het overzicht van producten, zal je een nieuw product zien staan bovenaan de
lijst. Door te klikken op ‘Pas product aan’ aan de linkerkant van het scherm, kan je de productdata
veranderen. Je krijgt dan een gelijkaardig formulier te zien als bij het creëren van een product. Hier
kan je ook weer veranderingen aanbrengen en die verder bewaren.

Je kan een product verwijderen door op ‘Verwijder product’ te klikken, iets wat je al dan niet
bevestigt.
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Het grootste werk is beoordelen van producten. Om hiermee te starten, klik je op ‘Ga naar
beoordeling van product’. Daar kan je een selectie maken uit verschillende (4, of 5 als administrator)
mogelijkheden:


Maak een nieuwe score aan



Pas een bestaande score aan



Maak een nieuwe score aan op basis van een bestaande score van datuim



Verwijder de score van datum



Maak tegelijk een nieuwe score en bijhorend gewicht aan (administratorniveau)

Kies nu een optie en selecteer het gewicht uit de lijst naast de optie en klik op ‘Ok’. Klik op ‘Annuleer’
als je terug wilt gaan naar het overzicht van producten.

Als je één van de eerste drie opties kiest, krijg je een gelijkaardig formulier om de score voor elke
indicator te veranderen en te bewaren. Bij deze 3 opties werd het gewicht al bepaald door één van
de managers.
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Op het waarderingsformulier zal je de titel van het product zien en de naam van het gewicht dat je
gekozen hebt. Aan elke score hangt een datum vast. Je kan de datum gemakkelijk veranderen naar
een datum naar keuze door een andere datum in te voeren en op ‘Bewaar datum’ te klikken. Je zal
deze aanpassing moeten bevestigen.

Als je terug wilt gaan naar het product, klik je op ‘Terug naar overzicht van producten’. Je krijgt een
melding als je een aantal waarden voor indicatoren op nul hebt laten staan. Voor elke indicator, in de
oorspronkelijke versie zijn er ongeveer 50, kan je een waarde ingeven tussen nul en tien. Als je de
waarde op nul plaatst, betekent dit dat je deze indicator niet nodig hebt om een beoordeling aan dit
product te geven. Nul betekent dat er met deze indicator geen rekening zal worden gehouden.
Je zal dus waarden tussen één en tien moeten kiezen als je wilt dat een indicator opduikt in een
report. Een is de laagste waarde, tien de hoogste.

Als je een volledige nieuwe score hebt aangemaakt, zullen alle waarden op nul starten.

Zowel het gewicht als de score worden in rapportage gebruikt. De waarde die je hier krijgt, is het
product van waardering en de belangrijkheid (het gewicht). Het gewicht toont het belang aan van de
indicator voor je organisatie. De score toont in welke mate die indicator is vervuld. Dit betekent dat
als het gewicht hoog is, de aandacht op deze indicator groot zal zijn en er ook een hoge score zal zijn.
Is daarentegen het gewicht laag, zal er minder aandacht gegeven worden aan die indicator omdat de
berekende waarde (het product van het gewicht en score), in een rapport niet hoog zal zijn zelfs als
de score die je hebt ingegeven, hoog is.
Je kan geen verandering aanbrengen in het gewicht in het stadium van het scoren, tenzij je
‘Administrator’ bent.
Je kan de score ingeven als een getal of de slider ernaast gebruiken.

Nadat je een score hebt gegeven, kan je die bewaren door te klikken op ‘Bewaar’ in het paneel van
de indicator. De indicator die je veranderd maar nog niet bewaard hebt, vertoont een roodachtige
kleur op de achtergrond. Je kan ook alle indicatoren veranderen en ze dan allemaal samen bewaren
door op ‘Bewaar alle aangepaste waarden’ bovenaan de lijst van de indicatoren te klikken.

Je kan drie filters gebruiken op de lijst van de indicatoren:


Fase: kies één van de vier fasen en klik op ‘Selecteer’
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Kritieke succesfactoren (KSF): kies één van de tien KSF en klik op ‘Selecteer’



Klik op ‘Toon 0-waarden’ als je enkel de indicatoren wilt zien waaraan je nog geen score hebt
toegekend

Je kan alle drie de filters doorlopend instellen.
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3.3 Rapporten
Het volgende belangrijke stuk van het evaluatieproces , en ook van de software, is de rapportering en
de vergelijking van de beoordelingen en de verschillende stadia van de producten.
In de software wordt dit door de volgende twee concepten gerealiseerd: nl. Filters aanbrengen en
groeperen.


Filter: je kan een of meer filters selecteren om het resultaat van een rapport tot een product,
een fase, een KSF, een periode, … te beperken.



Groeperen – gegroepeerd resultaat: hoe moet het resultaat gepresenteerd worden? Wil je
het rapport beperken tot fases, belangrijkste succesfactoren of indicatoren? Of wil je een
combinatie van beide? Of wil je eerder de beoordelingen van twee producten vergelijken? Of
van één product in verschillende stadia?

Eerst moet je wat vertrouwd geraken met het rapporteren om de resultaten te krijgen waarin je
geïnteresseerd bent.

De resultaten worden zowel in diagramvorm als in een tabel getoond. Zie je de termen ‘Gegroepeerd
resultaat 1’ en ‘Gegroepeerd resultaat 2’ verschijnen, dan betekent dit dat je het resultaat enkel in
de vorm van een tabel ziet.

De blauwe waarden in het diagram tonen het huidige resultaat.
Je kan kiezen welk diagram je wenst door dit te selecteren. Je kan kiezen tussen


Staafdiagram verticaal



Staafdiagram horizontaal
13



Lijngrafiek

Als resultaat krijgen we een tabel met de volgende kolommen:


Beschrijving: de naam of de beschrijving van de resultaatwaarde



Gemiddelde waarde van de indicatoren: alle resultaatwaarden, dat is waarde x het gewicht,
gedeeld door 10



Gemiddelde maximum te bereiken waarde van een indicator: dat is het gemiddelde van het
gewicht, of, het gemiddelde van het gewicht van alle producten x 10, de maximum waarde,
gedeeld door 10



Aantal inbegrepen indicatoren: hoeveel indicatoren worden er gebruikt om de waarden in
onderstaande kolommen te berekenen.

Klik op ‘Toon rapport’ om te resultaten te kunnen zien.
Je kan de filters en alle combinaties die je nodig hebt, kiezen uit het paneel aan de linkerkant. Hoe
meer filters je instelt, hoe concreter de resultaten zullen zijn.
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Je kan ook de vorm van de presentatie van het resultaat kiezen uit het paneel aan de linkerkant. Je
hebt drie opties:



Vergelijk evaluaties van één product



Vergelijk twee producten



Vergelijk verschillende scores van één product



Gecombineerd resultaat

Bij ‘Gegroepeerd resultaat’ kies je tenminste een waarde van de geselecteerde lijst ‘Gegroepeerd
resultaat 1’, ‘Kritieke succesfactor’ is standaard. Je kan kiezen tussen verschillende opties:



Kritieke succesfactor



Fase



Indicator



Product



Vakgebied



Doelgroep



Datum

Als je enkel een waarde kiest uit ‘Gegroepeerd resultaat 1’, dan wordt het resultaat uitgesplitst naar
deze waarde en kan je dit zien in een diagram en een tabel eronder.

Als je zowel uit ‘Gegroepeerd resultaat 1’ als ‘Gegroepeerd resultaat 2’ kiest, zullen de waarden in
acht genomen worden en zal het resultaat enkel een tabel zijn.

Kies je ‘Datum’ voor groepering, kan je kiezen uit drie opties om het resultaat mee uit te splitsen:


Maand



Kwart
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Jaar

Kies je de optie ‘Vergelijk twee producten’, dan moet je twee producten kiezen om te vergelijken. Je
krijgt dan twee resultaten, een diagram en een tabel voor elk product.

Je kan een speciale datum voor een waardebepaling kiezen, als je enkel twee waardebepalingen
wenst te vergelijken.

Je kan ook de groepering kiezen voor dit rapport. De mogelijke opties zijn:


Kritieke succesfactor



Fase



Indicator

Als je de optie ‘Vergelijk verschillende scores van één product’ kiest, moet je twee data voor
waardebepalingen selecteren om te vergelijken. Je krijgt dan twee resultaten: een diagram en een
tabel voor elke waardebepaling.

Je kan ook kiezen hoe dit rapport gegroepeerd wordt. De mogelijke opties zijn:


Kritieke succesfactor



Fase



Indicator

Na het klikken op ‘Toon rapport’ krijg je het resultaat en ook drie extra knoppen.

Klik op ‘Toon waarden’ om de lijst van alle indicatoren, hun scores en het gewicht voor dit rapport
ingesteld. De ‘berekende waarde’ is het resultaat van score x gewicht gedeeld door 10.
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Klik op ‘Print’ als je het document wilt printen of exporteren als pdf-document.
Klik op ‘Sluit venster’ om naar het origineel rapport terug te keren.

Klik op ‘Export to Excel (as*CSV) om een geëxporteerd document te krijgen in Microsoft Excel of een
andere toepassing. Klik op de link ‘Export lijst’ om het document te downloaden.
Als Microsoft Excel is geïnstalleerd op je computer, worden CSV documenten in Excel standaard
geopend.
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3.4 Gewicht
Als je als administrator ingelogd bent, zal je een aantal nieuwe graden van belangrijkheid voor
indicatoren kunnen creëren. Je bepaalt ook hoe belangrijk het gewicht is dat je aan een score
toekent.
Dit kan je ook terugvinden in het hoofdstuk ‘Product en beoordeling’.

Als je klikt op de tab wordt er je gevraagd wat je wilt doen:


Maak een nieuw gewicht aan



Pas een bestaand gewicht aan



Maak een nieuw gewicht aan gebruik makend van een bestaand gewicht



Verwijder gewicht

Kies een optie en selecteer een gewicht uit de lijst en klik op ‘Ok’.

Als je een van de eerste drie opties kiest, zal je een gelijkaardig formulier krijgen om het gewicht voor
elke indicator te veranderen en te bewaren.

Op het waarderingsformulier zal je de naam zien van het gewicht en de datum van aanmaak.
Elk gewicht hangt vast aan een naam. Zodra de beoordeling is gebeurd, krijg je een standaardnaam
en de datum die eraan vasthangt. Je kan naam en datum veranderen door de juiste waarden te typen
en verder op ‘Bewaar’ te klikken.
Voor elke indicator kan je een waarde invoeren tussen o en 10.

Zet je de waarde op nul, dan heb je geen indicator nodig. Nul betekent dat er met deze indicator
geen rekening gehouden wordt in de rapporten.
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Dit betekent dat je waarden moet kiezen tussen één en tien, als je wilt dat de indicatoren zichtbaar
zijn. één is de laagste waardebepaling en tien de hoogste.
Als je een compleet nieuw gewicht aan een rating toekent, dan starten alle waarden van nul. Je kan
de waarden als een cijfer ingeven of de slider ernaast gebruiken.

Nadat je een waarde hebt ingegeven, kan je die bewaren door te klikken op ‘Bewaar’ in het paneel
van de indicator. De indicator die je veranderd maar nog niet bewaard hebt, vertoont een
roodachtige kleur op de achtergrond. Je kan ook alle indicatoren veranderen en ze dan allemaal
samen bewaren door op ‘Bewaar alle aangepaste waarden’ bovenaan de lijst van de indicatoren te
klikken.

Je kan drie filters gebruiken op de lijst van de indicatoren. Je kan deze instellen door lijsten en
knoppen te selecteren die bovenaan de lijst staan.


Fase: kies een van de vier fasen en klik op ‘Selecteer’



KSF: kies een van de tien Key Succesfactoren en klik op ‘Selecteer’



Klik op ‘Toon alle 0-waarden als je enkel de indicatoren wilt zien waaraan je nog geen waarde
hebt gegeven.

Je kan alle drie de filters doorlopend instellen.

Door op ‘Nieuwe indicator’ te klikken, kan je een indicator toevoegen aan een bepaalde fase of
kritieke succesfactor.
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Klik op ‘Terug naar overzicht’ om naar de hoofdpagina te gaan.
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3.5 Bewerk categorieën
De software heeft twee categorieën waarmee je de producten kan organiseren:


Doelgroep



Vakgebied

Hier kan je als administrator waarden veranderen of toevoegen op deze lijsten

Klik op ‘Pas de doelgroep aan’ om de categorie doelgroep te wijzigen en op ‘Pas het vakgebied aan’
om de categorie vakgebied te wijzigen.

Om een bestaande vermelding te wijzigen, overschrijf de bestaande waarde en klik op ‘Bewaar’.
Om te verwijderen, klik op ‘Verwijder’.
Om toe te voegen kan je op ‘Nieuw’ en ‘Bewaar’ klikken.

Je kan een vermelding verwijderen als die gebruikt wordt met producten. De producten bewaren hun
eigen waarden en behouden die ook, zelfs als staan ze niet in de lijst.
Als je een vermelding verandert, betekent dit niet noodzakelijk dat die veranderd wordt voor een
product. Je moet het product wijzigen en de juiste waarde van de geselecteerde lijst bijvoegen.
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3.6 Importeren
Als je een score wilt toekennen aan vele producten en als je al je lijst van producten hebt, dan kan je
gemakkelijk importeren via deze eigenschap maar je moet ingelogd zijn als administrator om die te
kunnen gebruiken.
Het document dat je oplaadt is als volgt:
ProductID;Productname;Orientation;Faculty
P1234Z;Q-PLM Introduction;Public;Computing

De eerste rij van het te importeren document moet het volgende bevatten:
ProductID;Productname;Orientation;Faculty

Is de eerste rij niet op die manier gespecifieerd, dan wordt alles geweigerd.

Gebruik het document CSV om het uit de toepassing te exporteren. Zorg ervoor dat de codering van
het document “utf8” is of je zal problemen krijgen met taal gespecifieerde letters. Noteer dat Excel
standaard met de code “ANSI” exporteert, iets wat niet zal werken.

Klik op ‘Bestand kiezen’ en vervolgens op ‘opladen’.

Je krijgt een voorbeeld. Je kan de upload beoordelen en zien als alle taal-gespecifieerde letters er op
de juiste manier in staan. Indien dit niet zo is, dan kan je het document veranderen en opnieuw
proberen. Klik niet op ‘opladen’ als het voorbeeld niet geschikt is.
Klik op ‘opladen’ om de upload te beëindigen.

Nieuwe waarden van de lijsten ‘Doelgroep’ en ‘Vakgebied’ zullen automatisch afgetrokken worden
van de derde en de vierde kolom van het geïmporteerde document en toegevoegd worden aan de
lijsten.
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3.7 Instellingen
Hier kan je je taal kiezen bij het inloggen:

Kies een taal uit de lijst. Klik op ‘Bewaar’ om de taal van de software te veranderen. Deze taal zal dan
verder gebruikt worden bij je volgende login.

Enkel de talen die de administrator heeft toegevoegd, kunnen gebruikt worden.
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3.8 Vertaling
Enkel als je als administrator ingelogd bent, kan je een nieuwe taal en vertalingen
toevoegen. Je kan de beschrijvingen van de gebruikers vertalen, alsook de fases, de
belangrijkste succesfactoren en de indicatoren.

Selecteer eerst wat je wilt vertalen uit de lijst en de taal waarvoor je vertalingen wilt toevoegen. Klik
op ‘ok’ om een lijst te zien van alle fases die vertaald moeten worden.
Aan de linkerkant zie je de fase in het Engels, aan de rechterkant kan je de vertaling ingeven of
veranderen. Klik op ‘Bewaar vertaling’ om alles te bewaren.

Je kan ook ‘Toon lege velden’ aanklikken om enkel de zinnen te zien waarvan de vertaling te kort is.
Als alle vertalingen ingegeven zijn, klik op ‘Bewaar alle aangepaste waarden’.

Als je geen vertaling ingeeft , dan is de standaardtaal Engels voor die bepaalde zin.
Wens je een nieuwe taal toe te voegen, klik op ‘Nieuwe taal’.
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3.9 Gebruikersbeheer
Je kan ook gebruikers toevoegen, veranderen of verwijderen als administrator

Selecteer een gebruiker uit de lijst van bestaande gebruikers
Klik op ‘Nieuwe gebruiker’ als je een nieuwe gebruiker wilt toevoegen.
Gebruikersnaam, voornaam, familienaam en groep, alsook het paswoord zijn verplicht als je een
nieuwe gebruiker toevoegt.

Je kan kiezen tussen drie groepen:


Manager: heeft volledige toegang tot de software



Gebruiker: kan nieuwe producten toevoegen, waarden bepalen en rapporteren



Reporter: doet rapportering

Als je een wachtwoord ingeeft, zal er gevraagd worden om het opnieuw in te geven voor
veiligheidsredenen.
Klik op ‘Bewaar’ om veranderingen te bewaren.
Klik op ‘Annuleer’ om alle veranderingen te verwijderen.
Om een gebruiker te verwijderen, kies de naam uit de gebruikerslijst en klik vervolgens op ‘Verwijder’
en bevestig.
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3.10 Afmelden
Klik op ‘afmelden’ als je het programma wilt verlaten.
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