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TRIALOG NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017 
 
 
Ben je klaar voor de TRIALOG APP? 
                                                                                                                                                                                                             
 
In onze snel veranderende maatschappij is er een toenemend kloof tussen de vaardigheden 
van pas afgestuurde technische- en beroepsleerlingen en de behoeften van de werkgever. In 
het kader van een dynamisch aanbod LEREN + WERKEN is er weinig of geen tijd om de 
nieuwe vereiste vaardigheden en competenties via de traditionele manier in het curriculum 
over te dragen. De innovatieve oplossing die door het KA2 erasmus+ project TRIALOG wordt 
voorgesteld, is om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfssector te verbeteren door 
middel van een effectieve dialoog tussen de drie doelgroepen: school, leerling en bedrijf, 
een TRIALOOG.  
 
De TRIALOG APP ondersteunt het onderwijs- en leerproces: 
 

- ondersteuning van leraren bij het ontwerpen van de WBL (work based learning)-
regeling 

- ondersteuning voor continue 360 feedback 
- WBLT (work based learning tool) - ondersteunen leerlingen bij het opstellen van 

echte doelen 
- feedback ontvangen en competentie opbouwen 
- vertrouwen en bewustzijn opbouwen 
- toont de verworven vaardigheden 

 
 
De TRIALOG APP zal uitgetest worden door verschillende scholen en bedrijven in Europa: vijf 
pilootteams bestaande uit leerlingen, leraren en stagebegeleiders zullen de TRIALOG WBL 
tool hiervoor gebruiken. Op basis van hun ervaringen wordt de definitieve versie van de APP 
ontwikkeld. 
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In de week van 28 februari 2018 zullen 25 leerlingen en hun begeleiders van de Europese 
partners van het TRIALOG project waaronder GO! scholengroep 23 en GO! scholengroep 
Antwerpen, deelnemen aan de gemengde leermobiliteit die georganiseerd wordt door de 
Duitse partner SOLARIS in Chemnitz, Duitsland.  De leerlingen starten binnenkort met de 
voorbereidingen. 
 
 
 
Meer weten? 
 
Je kan het project volgen via: 
 
Website http://criovest.ro/trialog 
FB https://www.facebook.com/3alogEplus/ 
Of door informatie te vragen via e-mail projects@GO-Antwerpen.be 
 
 
 

Wie is het TRIALOG team? 
  
Het Erasmus+ TRIALOG project bestaat uit een consortium van vijf partners: 
 

 CRIO Vest (Romania), de projectcoördinator 
 GO! school district 23 ‘Meetjesland’ (België) 
 GO! school district 1 'Antwerpen' (België) 
 Associazione Studio Learning & Progress (Italië) 
 Solaris FZU gGmbH Chemnit z (Duitsland) 
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