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81% 

voor werkplekleren

SELFIE WBL: Instellingen van beroepsonderwijs en -opleiding en bedrijven verbinden 
ten behoeve van digitale ontwikkeling van beroepsonderwijs en -opleiding

Door een verbetering van het gebruik van digitale technologieën  
op het gebied van werkplekleren kunnen digitale vaardigheden beter worden  

ingezet en praktischer worden gebruikt.

De Europese Commissie heeft, in samenwerking met de Europese  
Stichting voor opleiding en de EfVET, een testversie van SELFIE WBL 

uitgezet in 9 landen
Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Polen, Roemenië 

Georgië, Montenegro, Servië en Turkije

Voor 9 op de 10
van alle banen wordt in ieder geval een aantal 

digitale vaardigheden gevraagd

GETEST, ALS TESTVERSIE UITGEZET, 
KLAAR VOOR GEBRUIK!

35 000 deelnemers op/in

BELANGRIJKSTE FEITEN

Ontdek hoe SELFIE WBL u kan helpen

MELD U HIER AAN

250 bedrijven150 scholen voor  
beroepsonderwijs

en -opleiding

+28 000 lerenden

+5 000 leerkrachten

512 schoolleiders

372 in-company opleiders

4 op de 10
volwassenen Europeanen beschikken niet over  

een basisniveau van deze vaardigheden

Instellingen van beroepsonderwijs en -opleiding 
(leerkrachten+lerenden+schoolleiders), opleiders en 
bedrijven kunnen dit gratis, anonieme, online 
instrument gebruiken om:

→   samen na te denken over hun gebruik van digitale  
technologieën voor onderwijs en opleiding

→  verbeteringen te plannen
→  de voortgang te bewaken

raadt het enigszins waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk aan hun collega’s aan

Deelnemers zeiden dat ze met behulp van SELFIE WBL hebben kunnen nadenken  
over het gebruik van afstandsonderwijs – een nieuw gebied voor veel scholen.

De meerderheid van de deelnemers aan het pilotproject vond SELFIE WBL:

nuttig en relevant

SELFIE WBL kan de toegang 
vormen tot een nauwere 

samenwerking tussen 
onderwijs en de arbeidsmarkt. 

Deskundige op het gebied van 
beroepsonderwijs en -opleiding

We hebben geprofiteerd van een 
gepersonaliseerd interactief rapport 
dat zowel diepgaande inzichten als 
meer algemene informatie over de 
sterke en zwakke punten van onze 
school bood.
Schoolleidster

gemakkelijk te begrijpen 
en transparant

eenvoudig te gebruiken  
en hanteren

van de ondervraagden was tot op zekere hoogte tevreden met SELFIE WBL

→   betrekt bedrijven bij 
het proces van  
zelfreflectie

→   in-company opleiders 
zijn de nieuwe spelers 
in dit proces

→ in alle 24 EU-talen + 15 niet-EU-talen

→ aanpasbaar aan uw behoeften

→ gratis

→ anoniem

SELFIE WBL werd, tot slot, in oktober 2021 gelanceerd 
en kan door iedereen worden gebruikt.

SELFIE WBL is een uitbreiding van SELFIE

SELFIE voor werkplekleren
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_nl

#SELFIE_EU

SELFIE WBL werd ontwikkeld met de ondersteuning van de Europese Stichting voor opleiding
en de European Forum of Technical and Vocational Education and Training
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