Blockchainvaardigheden voor ICT
professionelen - BLISS
Laatste semester overzicht, activiteiten &
resultaten
Oktober 2019 – Maart 2020

BLISS overzicht
HOOFD OUTPUTS
DOELGROEPEN

DOEL
• Versterken sleutelcompetenties (initiatief, ondernemerschap en digitale vaardigheden) in VET provision voor
ICT professionelen.
• Aanpakken van bestaande
beroepsbehoeften en mismatches, als gevolg van de
dynamische penetratie van
de blochkchain technologie
in de EU-economie

•
•
•
•
•
•
•
•

Training & Beoordelingsmateriaal
Trainer handleiding
Beroepsgerichte Online cursus
3 demo-workshops (FR, BE, EE)
3 info-dagen (IT, GR, BG)
Validatierapport
Aanvullend certificaat voor
Blockchainvaardigheden
Position Paper

•
•
•
•
•
•

ICT professionelen
Studenten
VET-aanbieders
Markt experten
Beleidsmakers
Andere geïnteresseerde
studenten

De BLISS consortium

Prestaties sinds de start van BLISS

Oktober 2017 –
Januari 2018

Februari –
Maart 2018

Maart - Juni
2018

Online
enquete : 154
respondenten
van

Definitie van
BLISS
Leerresultaten

Groeperen van
leerresultateneenheden

Juli 2018

VET Integratie
richtlijnen

November
2018

1st
Qualiteits
ZekerheidRapport

Maart 2019

Juni 2019

Ontwikkeling
& revisie van
Training en
beoordelings
materiaal

Ontwikkeling
van de
handleiding
van de Trainer
in het ENG

Prestaties sinds de start van BLISS

Mei – Juni
2019

VOOC
beschrijving
& extra
materialen

Juli – Aug.
2019

Ondertitels
in de
videos

Sep. – Okt.
2019

November
2019

December
2019

December
2019

Dec. 19 –
Jan. 20

VOOC
proefprojet
in het EN

Vermenigvul
diger
evenementen in het
FR, EE, IT &
BG

VOOC in
alle
partnerstalen

2de
Qualiteit
Zekerheid
Rapport

Vermenigvul
diger
evenementen in BE &
EL

Maart
2020

Supplement
Blockchainvaardigheidscertificaat

Maart
2020

Positie
Papier

Leereenheid 1:
Blockchain-vaardigheden voor ICT-professionelen
L1: Beschrijf de essentiële blockchain-eigenschappen & addressering van de
fundamentele details van de blockchain-technologie
Overlopen hoofdpunten :
➢

Blockchain terminologieën

➢

Verschil tussen databanken en blockchain ledgers

➢

Geheimschrift, hash-functies en digitale handtekeningen

➢

Principes en paradigma’s van gedistribueerde systemen

➢

Blockchain consensus algorithmen

➢

Blockchain structuren & types van blockchain

Leereenheid 2:
Blockchain platformen
L2: Selecteer gepaste technische opties voor blockchain ontwerp en
implementatie. Specifeert, verfijnt, past aan en laat toe het benaderen
van een formeel aanpak tot ontwerp-oplossingen, die nodig zijn om een
blockchain-toepassing te ontwikkelen en een uit te voeren.

Overlopen hoofdpunten :
➢

Begrijpen van Smart contracts and Ethereum platform

➢

Inleiding Solidity

➢

Hyperledger platform

➢

Netwerk architectuur

➢

Een netwerk en een nieuw ledger configureren

➢

De Hyperledger Smart contacts schrijven

Het communiceren van zakelijke verdiensten,
challenges en de implicaties van de blockchaintechnologie
L3: Onderzoek hoe de eigenschappen van de Blockchain-technologie, bestaande
bedrijfsmodellen en bedrijfsprocessen zaken kunnen onwrichten en/of
innoveren. Bestaande gebaseerd blockchain gevallen in de industrie gebruiken
zoals financiëen, openbare diensten, herkomst, supply chains etc.
Overlopen hoofdpunten :
➢

Promoveren van Blockchain-gebruik

➢

Van traditionele- naar digitale-economie & blockchain context

➢

Nieuwe business modellen of nieuwe technologiëen voor bestaande business-modellen ?

➢

Opbouwen & integratie van de blockchain-waardemodel

Leereenheid 4:
Praktisch ontwerp en ontwikkeling van
blockchain-toepassingen
L4: Introduceert tot process- en toestandsgebaseerde modeltalen die geschikt
zijn voor het vereisten van analyses en ontwerp van blockchaintoepassingen.
Overlopen hoofdpunten :
➢

Vereisten, analyse & ontwerp van blockchain technologie

➢

Blockchain-types & frameworks

➢

Verkennen van de chaincode (smart contract)

➢

Hyperledger fabric’s databank toestand

➢

Hyperledger fabric bruggen leggen tot de off-chain wereld

➢

Toeganscontrole en toegang tot de gebruiker Interface

Trainer Handleiding
➢

De toolkit kan door trainers gebruikt worden om een opleidingsprogramma voor ICT te organiseren en te implementeren in de
blockchain-technologie die gebaseerd is op de BLISS-leermiddelen en
trainingsmateriaal

➢

De handleiding biedt volgende thema’s aan :
a)

Richtlijnen van hoe huidige ICT professionelen en VET-studenten op te leiden.

b)

Instructies van hoe extra leermiddelen en trainingsmateriaal te ontwikkelen

c)

Case studies

d)

Praktische oefeningen

e)

Achtergrond lezingen

BLISS learning outcomes
➢

➢

Eenheid 1: Blockchain essentials for ICT professionals
-

Geef een account de voordelen en nadelen van de eigenschappen van een specifieke blockchaintoepassing en dit vooral in veiligheid, decentraliseren consensus aanhouding.

-

Autonoom uitleg van de uitvoering van een smart contract in een bepaalde blockchain

Eenheid 2: Blockchain platformen
-

Evalueer de haalbaarheid van de implementatie van de gespecifiëerde gedecentraliseerd blockchain.

-

Levert expertise tot een rapport met een gedetailleerde plan met testen van de specificieerde
gedecentraliseerde blockchain-toepassing.

BLISS learning outcomes
➢

➢

Eenheid 3: Communiceren van de business compensaties, challenges & implicaties van de blockchain technologie
-

Interpreteer de legale, regelgevend en klant-challenges tot bredere blockchain adoptie en conformiteit

-

Toezicht houden op de interventie van de blockchain technologie in business-modellen

-

Analyse blockchain SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) voor specifieke industriële scenarios

-

Ontlekbaar aanwezige blockchain-industriële business modellen

-

Communiceren van business opportuniteiten achteraan de limieten van de blochain

Eenheid 4: Practisch ontwert en ontwikkeling van blockchain-toepassingen
- Evalueer kritisch de technische opties voor blockchain aan te passen oplossingen tot een variatie van praktische scenario’s.
- Rapport om de haalbaarheid van de geselecteerde blockchain-oplossingen tot de specifieke scenario’s.
- Account voor optimisatie van toepassing-ontwikkeling, onderhoud en prestatie bij het gebruiken van ontwerp-patronne en bij het
herbruiken van bewezen oplossingen.

- Autonome rapport met het vooruitgang van de ontwikkeling van de toepassing

Omtrent de BLISS VOOC…
https://www.openlearning.com/courses/bliss-mooc

✓ Talen: English, French, Dutch,
Italian, Estonian, Greek, Bulgarian
✓ Forum-discussies om ideeën uit te
wisselen tussen studenten

5th Transnational Project Meeting
✓ Venue: Athens, Greece
✓ Host: EXELIA
✓ Date: Friday 29th November 2019
➢

Partners samenkomst om over de resultaten van de lopende VOOC piloot-programma, de
ontwikkeling van de 5de Intellectuele Output en einde activiteiten van de laatste maanden te
overleggen.

Demonstratie workshop in Frankrijk
✓

Université Claude Bernard Lyon 1 (Lyon)

✓

Tuesday 5th & Thursday 21st November 2019

✓

60 deelnemers

Demonstratie workshop in Estland
✓

University of Tartu (Tartu)

✓

Saturday 9th November 2019

✓

72 deelnemers

Demonstratie workshop in Belgium
✓

Business Training (Brussels)

✓

Tuesday 17th December 2019

✓

40 deelnemers

Nationale informatie-dag in italië
✓

AICA Associazione Italiana per l’informatica
e il calcolo automatic (Milan)

✓

Thursday 21st November 2019 (divided in 2 sessions for students & ICT professionals )

✓

80 deelnemers

Nationale informatie-dag in Bulgaria
✓

TELESIG Ltd. (Plovdiv)

✓

Thursday 21st November 2019

✓

54 deelnemers

Nationale informatie-dag in Griekenland
✓

EXELIA (Athens)

✓

Tuesday 14th January 2020

✓

68 deelnemers

Blockchain Skills Certificate Supplement
WAT IS DIT?
Een document dat aanvullende informaties aanbiedt en die zijn
opgenomen in de officiële ICT-beroepsopleidingcertificaat en
transcripties, zoals : de vaardigheden, de kennis en competenties
aangeleerd bij de studenten en de werkruimtes dat het programma de
deelnemers kwalificeerd. Dit maakt het certificaat duidelijker en vooral
voor de werknemers of buitenlandse instellingen.

VOOR WIE ?
ICT-professionelen die hun VET-cursus succesvol afgerond hebben waarin
de BLISS-leerresultaten zijn opgenomen.

TE VERKRIJGEN BIJ?
VET-providers die een deel van de BLISS-leerresultaten hebben
geïntegreed in hun trainingsaanbod. (als component van een broader
ICT- training programma).

Positie Papier
OBJECTIEF: Om de integratie van de blockchain-niveau’s in de e-competence
framework (e-CF) te integreren – de Europese standard van ICT professionelen.
DOELGROEPEN : instanties en belanghebbenden die actief zijn in de ICT sector
en die deelnemen aan advies over beleidsleren.
De Position paper zoekt ook invloed beleidsinitiatieven, om te trachten het
aanbod van hoogwaardige vaardigheden en compenties te vergrotenen en de
VET-wereld dichter bij de behoeften van de arbeidsmarkt te brengen.

Contact Info
Partner Naam:
Website:
Contactpersoon:
Email:
BLISS Website: http://bliss-project.eu/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bliss-blockchain-project
Facebook: https://www.facebook.com/blissproject2017/
Twitter: https://twitter.com/blissproject17

of contacteer ons via blissproject17@gmail.com

