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Samenvatting 
Dit document beschrijft de ontwikkeling van het Open Educational Resource (OER) platform. De 
OER is geproduceerd onder de Intellectual Output 4 "BlockWASTE Open Educational Resource 
(OER)" van het BlockWASTE project. Het document beschrijft de stappen die zijn genomen voor 
de ontwikkeling van de BlockWASTE projectwebsite en de verschillende secties/pagina's. Ten 
slotte worden het OER-platform en het ontwikkelde opleidingsmateriaal analytisch voorgesteld.   
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1 Inleiding 

1.1 Korte projectbeschrijving 

BlockWASTE wil transnationaal nieuwe onderwijsinhoud implementeren met als doel de 
studenten in de partnerlanden op te leiden en hen de nodige basisvaardigheden bij te brengen 
die hen in staat stellen professioneel op te treden als toekomstige werknemers in de sector, 
waarbij digitale competenties worden toegevoegd die vereist zijn door bedrijven die het proces 
van digitale transformatie omarmen. In die zin is het project gericht op: 

• Ondernemingen en KMO's, IT-professionals, urbanisten en afvalbeheerders. 
• Universiteiten (professoren, studenten en onderzoekers). 
• Openbare instanties 

Het project omvat de volgende vier intellectuele outputs: 

• O1. Leermateriaal voor interdisciplinair Blockchain-MSW 
• O2. Europees gemeenschappelijk curriculum inzake VHA dat Blockchain-technologieën 

toepast op Circulaire Economie-strategieën 
• O3. E-learning tool gebaseerd op Blockchain-MSW gericht op Circulaire Economie 
• O4. BlockWASTE Open Educational Resource (OER) 

 

1.2 Doelstellingen van het document 

Dit verslag maakt deel uit van de taak "O4-A2. IT-productie van Open Educational Resource", 
overeenkomend met Intellectual Output 4 "BlockWASTE Open Educational Resource (OER)" van 
het BlockWASTE project. 

Er is een Open Educational Resource ontworpen en geproduceerd ter ondersteuning van de 
uitvoering van de geproduceerde BlockWASTE-cursus. Voor de Open Educational Resource 
(OER) is trainingsmateriaal gemaakt. 

Voor de REA is specifiek multimediamateriaal gemaakt, dat als informatieve basis dient zodat 
alle studenten en professionals uit de betrokken sectoren over de nodige onderwijsmethoden 
beschikken om blockchaintechnologie in het afvalbeheer toe te passen. 

Het opleidingsmateriaal is toegankelijk voor elke gebruiker. Het is volledig intuïtief, zodat de 
gebruiker zoveel mogelijk deelneemt aan het leerproces. 

De BlockWASTE OER en alle informatie over het project zijn beschikbaar op de volgende url:  

- BlockWASTE project web: https://blockwasteproject.eu/  

- BlockWASTE OER: https://blockwasteproject.eu/oer/  

De inhoud van dit document is in alle talen van de partners te vinden op de website.   

 

  

https://blockwasteproject.eu/
https://blockwasteproject.eu/
https://blockwasteproject.eu/oer/
https://blockwasteproject.eu/oer/
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2 De website van BlockWASTE 

2.1 Ontwikkeling van de BlockWASTE-website 

Deze website van het BlockWASTE-project is door CTM opgezet tijdens de eerste periode van 
het project en wordt gebruikt als gemeenschappelijke plaats om de producten van het project 
en de basis van de verspreidingsactiviteiten te delen. 

De eerste stappen voor de creatie van deze webpagina werden gezet tijdens de eerste online 
vergadering van het project, waar CTM, als partner belast met de ontwikkeling van de 
webpagina en het platform, enkele voor het project geldige en beschikbare webadressen 
voorstelde. Alle partners besloten dat het https://blockwasteproject.eu/ zou zijn. 

Er werden ook beslissingen genomen over het logo van het project dat op de website zou 
verschijnen. Zoals in onderstaande afbeelding te zien is, verschijnt het logo van het project op 
het hoofdscherm van de webpagina. 

 

Zodra alle grafische details van de website, het menu en de logo's waren bepaald, ontworpen 
en uitgevoerd, werd begonnen met het opnemen van basisinformatie over het project, zoals de 
samenvatting, de doelstellingen, de lijst van tijdens het project ontwikkelde rapporten, enz. 
Vervolgens zijn de afgeronde documenten van de door de projectpartners uitgevoerde 
onderzoeken en studies geüpload. 

De BlockWASTE-website bevat de belangrijkste intellectuele output van het project, zoals de E-
Learning Tool (https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/) en de OER 
(https://blockwasteproject.eu/oer/).  

De hele website is beschikbaar in alle talen van de projectpartners. Voor de vertaling van de 
beschikbare inhoud hebben alle projectpartners meegewerkt door vertalingen in hun 
moedertaal te leveren en door correcties aan te brengen in de Engelse vertalingen. 

 

 

https://blockwasteproject.eu/%20zou%20zijn.
https://blockwasteproject.eu/%20zou%20zijn.
https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/
https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/
https://blockwasteproject.eu/oer/
https://blockwasteproject.eu/oer/
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2.2 Presentatie van de BlockWASTE-website 

In de volgende afbeelding ziet u de verschillende secties waarin de project website is 
onderverdeeld en de links naar elk van deze secties. 

2.2.1 HOME 

Link: https://blockwasteproject.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/
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2.2.2 PROJECT 

Link: https://blockwasteproject.eu/project/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/project/
https://blockwasteproject.eu/project/
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2.2.3 VERSLAGEN 

Link: https://blockwasteproject.eu/reports/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/reports/
https://blockwasteproject.eu/reports/
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2.2.4 OER 

Link: https://blockwasteproject.eu/oer/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/oer/
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2.2.5 E-LEARNING TOOL 

Link: https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/  

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/
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2.2.6 NIEUWS 

Link: https://blockwasteproject.eu/news/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/news/
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2.2.7 CONTACT 

Link: https://blockwasteproject.eu/contact/
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3 BlockWASTE Open Educational Resource (OER) 
Dit Open Educational Resource is ontworpen en geproduceerd ter ondersteuning van de 
implementatie van de BlockWASTE Cursus en de Interactieve BlockWASTE Tool. Het is gratis 
beschikbaar op de projectwebsite voor gebruik als ondersteunend materiaal in de talrijke 
cursussen. 

De BlockWASTE OER wordt beschouwd als een van de kerntaken van het project en vereist 
daarom speciale aandacht voor de correcte ontwikkeling en vormgeving ervan. Om die reden 
was CTM de ontwikkelaar van deze OER met de steun en bijdrage van andere partners. 

 

3.1 Presentatie van het BlockWASTE-project 

De OER van het BlockWASTE-project is beschikbaar in de link: 
https://blockwasteproject.eu/oer/  

Opdat deze Open Educational Resource alle informatie en inhoud van het project op een 
overzichtelijke en intuïtieve manier zou bevatten voor raadpleging, werd besloten om het in 
evenveel secties te verdelen als het verschillende inhouden bevat. 

 

https://blockwasteproject.eu/oer/
https://blockwasteproject.eu/oer/
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De verschillende gecreëerde secties waren:  

3.1.1 Directe toegang 

Binnen de afdeling Rechtstreekse toegang vinden we 3 subsecties, :  

- Regelgeving (https://blockwasteproject.eu/oer/regulations/). Deze subrubriek bevat 
de documenten met regelgeving die verband houdt met het onderwerp van het project, 
of het nu gaat om blockchain, afvalbeheer of circulaire economie.  
 

- Technische documenten (https://blockwasteproject.eu/oer/technical-documents/). In 
dit deel vindt u de verslagen van de verschillende taken van het BlockWASTE-project. 
 

- Verspreiding (https://blockwasteproject.eu/oer/dissemination/). In deze laatste 
subrubriek kunt u het verslag bekijken van de verspreidingsacties die voor het 
BlockWASTE-project zijn uitgevoerd. 

 

3.1.2 Platform voor samenwerking 

Het Collaborative Platform dat binnen de OER wordt gehost, 
(https://blockwasteproject.eu/oer/collaborative-platform/) toont talrijke projecten die verband 
houden met de hoofdthema's van het project (afvalbeheer en blockchain) om synergieën tot 
stand te brengen met andere eerdere projecten en gebruik te maken van het 
opleidingsmateriaal dat in die projecten is ontwikkeld om de kennis te kunnen aanvullen en 
uitbreiden.  

https://blockwasteproject.eu/oer/regulations/
https://blockwasteproject.eu/oer/regulations/
https://blockwasteproject.eu/oer/technical-documents/
https://blockwasteproject.eu/oer/technical-documents/
https://blockwasteproject.eu/oer/dissemination/
https://blockwasteproject.eu/oer/dissemination/
https://blockwasteproject.eu/oer/collaborative-platform/
https://blockwasteproject.eu/oer/collaborative-platform/
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Door op de logo's te klikken kunt u meer informatie krijgen over elk van de projecten en naar 
hun website gaan (indien beschikbaar). 
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3.1.3 MOOC 

De MOOC (Massive Open Online Course), gehost door de OER 
(https://class.blockwasteproject.eu/), ondersteunt docenten en lerenden bij het geven van 
cursussen. Het is een flexibele leermodaliteit omdat deelnemers er overal en altijd toegang toe 
hebben.  

https://class.blockwasteproject.eu/
https://class.blockwasteproject.eu/
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Door toegang te krijgen tot het programma "Gemeentelijk afvalbeheer met behulp van 
blockchaintechnologie" kunnen we het in het project gecreëerde materiaal zien, evenals 
aanvullend materiaal (verordeningen, video's en aanverwante artikelen, enz.) voor de 
uitbreiding van de kennis van de gebruikers. 
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Gebruikers kunnen zich door het programma heen werken door de onderwerpen te lezen en de 
bijbehorende video's af te spelen. 
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