
Blockchain-vaardigheden
voor ICT-professionals -

BLISS

Doelstellingen, activiteiten en resultaten



BLISS Doelstellingen

BLISS heeft tot doel de vaardigheden en competenties van ICT-professionals te 
verbeteren door:

➢ Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van educatieve middelen en
materialen om te voorzien in bestaande beroepsbehoeften en mismatches, 
als gevolg van de dynamische penetratie van, boekhouding, audits en 
overheidsdiensten

➢ Hoogwaardige OERs blockchain-technologie te in alle sectoren van de EU-
economie (inclusief het bankwezen), om de opname van ICT in onderwijs en 
opleiding te verbeteren

➢ De ontwikkeling van een Vocational Open Online Course (VOOC) 
infrastructuur en inhoud voor de ondersteuning van grootschalige en open 
access-deelname aan trainingsactiviteiten

STARTDATUM: 01-10-2017                                                 DUUR: 30 maanden

EINDDATUM:    31-03-2020



BLISS Transnationaal Strategisch

Partnerschap

Partner Official Name Country Role

UCBL UNIVERSITE LYON1 CLAUDE 

BERNARD

France Coordinator/Project

management team 

BT BUSINESS TRAINING SA Belgium Partner

AICA AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA 

PER L’INFROMETICA E IL 

CALCOLO AUTOMATICO

Italy Partner

EXELIA EXELIA.E.E. Greece Project

management 

team/project

UT TARTU ULIKOOL Estonia Partner

TELESIG TELESIG LTD Bulgaria Dissemination

Leader



Overzicht van BLISS-activiteiten, 

-resultaten en -evenementen
➢ Op feiten gebaseerde leerresultaten over toepassingen / oplossingen van blockchain-technologie; 

d.w.z. wat studenten zouden kunnen weten, begrijpen en doen na het voltooien van de 
modulaire cursus van BLISS

➢ BLISS curriculumoverzicht en richtlijnen voor beroepsonderwijs en -opleiding; compromitterende 
modulaire eenheden die kunnen worden gebruikt door aanbieders van beroepsonderwijs en -
opleiding voor het opleiden van ICT-professionals in toepassingen voor blockchain-technologie

➢ BLISS open educatieve bronnen, waaronder educatieve instructies, leer- en 
beoordelingsmateriaal

➢ Beroepsmatige infrastructuur en inhoud voor VOOC (Open Online Course)

➢ Kader voor de integratie van de blockchain-vaardigheden in EU-certificerings- en 
standaardisatieschema's; inclusief een Blockchain-vaardighedencertificaatsupplement en een 
standpuntnota ter ondersteuning van de integratie van blockchain-vaardigheden in e-
competentiekader  

➢ Drie BLISS-demonstratieworkshops in Frankrijk, België en Estland

➢ Drie BLISS nationale informatiedagen in Italië, Griekenland en Bulgarije



1ste Semester - Resultaten & Activiteiten

➢ Operationeel werkplan 1e semester

➢ Kwaliteitsborgingsplan

➢ Verspreidings- en Exploitatieplan

➢ Projectwebsite & projectlogo

➢ Social media-accounts (Facebook, LinkedIn, Twitter)

➢ Afdrukbare materiaalsjablonen (folder & brochure)

➢ Op bewijs gebaseerde leerresultaten

STARTDATUM: 01-10-2017              M1-M6: Oktober 2017- Maart 2018

EINDDATUM:    31-03-2018



Kick-Off Meeting in Lyon (FR)

➢ Datum:16-17 november 2017

➢ Locatie: UNIVERSITE LYON1 CLAUDE BERNARD, Lyon, Frankrijk

➢ Deelname: alle partners

➢ Agenda (discussieonderwerpen): overzicht van projectactiviteiten & 

werkplan

➢ BLISS Doelgroepen: 

✓ ICT-professionals die C-VET nodig hebben

✓ BOO-aanbieders

✓ Beroepsverenigingen en netwerken, sociale partners en ondernemingen die actief zijn in ICT

✓ Beleidsmakers (EU-28 ministeries van Onderwijs, Nationale kwalificatieagentschappen, 

Sectoren vaardigheidsraden, Organisaties voor normalisatie)



Op resultaten gebaseerde leerresultaten 

(leider: UCBL)

➢ Desk- en veldonderzoek naar huidige en toekomstige opleidingsbehoeften 
voor ICT-professionals, voortkomend uit de dynamische penetratie van 
blockchain-technologie in meerdere sectoren van de EU-economie (banken, 
boekhouding en openbare diensten) in elk BLISS-partnerland en de EU in het 
algemeen

➢ Definitie van werkplekvereisten om de ontwikkeling van de BLISS-cursus te 
ondersteunen via de analyse van verzamelde gegevens, gericht aan 
aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en cursusontwerper binnen de 
ICT-sector, die de basis zal leggen voor de ontwikkeling van een bijgewerkte 
cursus over blockchain-technologie voor ICT-professionals

STARTDATUM: 01-10-2017

EINDDATUM:    31-03-2018



BLISS curriculumoverzicht en richtlijnen voor 

beroepsonderwijs en -opleiding (Leider: UT)

➢ Ontwikkeling van de BLISS curriculum-structuur, waardoor een compromis wordt gesloten tussen modulaire leereenheden die 
door aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding kunnen worden gebruikt voor het opleiden van ICT-professionals (inclusief 
IVET-studenten) in toepassingen voor blockchain-technologie. Uitwerking van de gedefinieerde leerresultaten in 5 - 6 
leereenheden of modules

➢ Elke leereenheid komt overeen met een unieke set kennis, vaardigheden en competenties die thematisch de verschillende 
toepassingen van blockchain-technologie aanpakken, zoals: 

Blockchain-essentials voor ICT-professionals, blockchainplatforms, programma's en protocollen begrijpen (Ethereum, Ripple, 
Hyperledger), praktische toepassingen van blockchain in financiën, boekhouding en openbare diensten, het leveren van 
blockchain-technologieoplossingen voor bedrijven en overheidsdiensten; het ontwikkelen van use cases, proof of concepts (POC) 
en proof of value (POV), het communiceren van de voordelen van blockchain-technologie naar klanten en binnen de eigen 
organisatie

➢ Het opstellen van een praktische gids voor aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding om de integratie van de ontwikkelde 
leerresultaten en leereenheden in beroepsopleidingen voor ICT-professionals te vergemakkelijken

STARTDATUM: 01-04-2018

EINDDATUM:   31-03-2020



BLISS Open educatieve bronnen (Leider: BT)

➢ Ontwikkeling van trainingsbronnen en beoordelingsmateriaal op basis 
van de BLISS-eenheden van leerresultaten biedt leerlingen de 
mogelijkheid om te evalueren in hoeverre zij de gewenste kennis en 
vaardigheden hebben bereikt.

➢ Materialen zijn onder meer: dictaten / presentatiedia's, case studies, 
veelgestelde vragen, multiple choice vragen, getimede categorisatie-
oefeningen, korte antwoordvragen

➢ Ontwikkeling van een toolkit om trainers te helpen bij het organiseren 
en implementeren van een trainingsprogramma voor ICT-professionals 
in blockchain-technologie op basis van BLISS-leermiddelen

STARTDATUM: 01-09-2018

EINDDATUM:    31-03-2020



Vocational Open Online Course - VOOC 

(Leider: EXELIA) 1/2

➢ De BLISS VOOC zal de BLISS-leereenheden en het gecontextualiseerd
training- en beoordelingsmateriaal in hun online vorm (dictaten / 
tekstdocumenten, presentaties, multimediabestanden, online 
interactieve tools) omvatten en aanvullende VOOC pedagogische bronnen 
introduceren (bijv. VOOC video-eenheden, werkopdrachten, 
samenwerkingsmechanismen, enz.) en openlijk beschikbaar maken voor 
studenten.

➢ De BLISS VOOC, aangeboden in zeven talen (EN, FR, BE, EE, IT GR, BG),
bevat video-eenheden, ondersteunend materiaal (dia's, hand-outs, 
zelftests), een discussieforum voor interactie tussen deelnemers, 
wekelijkse opdrachten en een eindexamen dat leidt tot een "staat van 
dienst".

STARTDATUM: 01-04-2018

EINDDATUM:   31-10-2019



Vocational Open Online Course - VOOC 

(Leider: EXELIA) 2/2

UITVOERINGSSTAPPEN

➢ Identificatie van VOOC-providers voor het hosten van de online cursus 

(www.openlearning.com). Ontwikkeling van de VOOC-structuur en -

functionaliteiten in zes partnertalen en Engels.

➢ Ontwikkeling van extra pedagogisch materiaal zoals video-eenheden, 

werkopdrachten en mechanismen voor peer-samenwerking (discussiefora, 

sociale media-accounts en blog).

➢ Lancering en uitvoering van een online pilootcursus van 3 weken in het 

Engels om de functionaliteit en de afstemming van VOOC te testen,

STARTDATUM:  01-04-2018

EINDDATUM:    31-10-2019

http://www.openlearning.com/


Kader voor de integratie van blockchain-vaardigheden 

in EU-certificering en standaardisatieschema's 

(Leider: AICA)

➢ Vaststelling van een kader om de validering van projectmaterialen te promoten 
en bevorderen in overeenstemming met de EU-mobiliteit en kadertransparantie 
en instrumenten om de kwaliteit, relevantie en aantrekkelijkheid van 
beroepsonderwijs en -opleiding voor ICT-professionals te vergroten

➢ Leg de basis voor het opzetten van een certificatieschema voor blockchain-
gerelateerde vaardigheden en het bevorderen van de integratie van blockchain-
vaardighedenvereisten in e-Competentie-kader en ondersteuning van 
besluitvorming over beroepsonderwijs en –opleiding en het beleid voor de 
ontwikkeling van vaardigheden

➢ Gericht tot beleidsmakers, belanghebbenden die deelnemen aan 
beleidsoverleg, aanbieders van beroepsonderwijs en -organisaties en 
organisaties die de voorziening voor beroepsonderwijs en -opleiding 
vertegenwoordigen

STARTDATUM: 01-09-2019

EINDDATUM:    31-03-2020



Verspreidingsmaterialen (Leider: TELESIG) 1/2

➢ Projectlogo

➢ Website http://bliss-project.eu/

➢ Social media accounts:

Facebook |https://www.facebook.com/blissproject2017/

LinkedIn |https://www.linkedin.com/company/bliss-blockchain-project/

Twitter |https://twitter.com/blissproject17



Verspreidingsevenementen (Leider: 

TELESIG) 2/2

➢ E-mailcampagnes ieder semester in elk partnerland

➢ Drie demonstratieworkshops in Frankrijk, België en Estland om BLISS-

resultaten te promoten en BLISS-leermateriaal te valideren

Zal plaatsvinden op: 01-10-2019 en 31-10-2019 (M25)

➢ Drie nationale informatiedagen in Italië, Griekenland en Bulgarije om BLISS-

resultaten te delen en te verspreiden

Zal plaatsvinden op: 01-11-2019 en 30-11-2019 (M26)



Contact info:

Naam Partner: (voeg de gegevens van uw organisatie toe)

Website: (voeg de gegevens van uw organisatie toe)

Project contactpersoon: (voeg de gegevens van uw 

organisatie toe)

E-mail: (voeg de gegevens van uw organisatie toe)

Website Project:  http://bliss-project.eu/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bliss-blockchain-project/

Facebook: https://www.facebook.com/blissproject2017/

Twitter: https://twitter.com/blissproject17


