CONTACT INFORMATION

SLOTCONFERENTIE VAN
DIT ELESA PROJECT
De projectpartners nodigen u uit om deel te nemen aan de slotconferentie
in Frankrijk (Rhône-Alpes) op 25 september 2015 waar alle projectresultaten
zullen worden gepresenteerd. Graag verkennen wij dan samen met u, en
andere aanwezige Europese stakeholders uit de sector, de kansen die er
zijn voor betere mobiliteit voor Outdoor Animators in de Europese Unie.
Conferentie nieuws en informatie:
www.elesa-project.eu/upcoming-events

NUTTIGE LINKS
www.elesa-project.eu
www.ec-oe.eu/projects/eqfoa
www.ec-oe.eu/projects/clo2
ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

IE - Ireland
Institute of Technology,Tralee
Tralee, Ireland
Tomás Aylward
tomas.aylward@staﬀ.ittralee.ie
www.ittralee.ie

HU - Hungary
University of Physical Education
Budapest, Hungary
Gyöngyvér Lacza
lacza@tf.hu
www.tf.hu

IE - Ireland
Coaching Ireland, Limerick, Ireland
Fiona Larkin
fiona.larkin@coachingireland.com
www.coachingireland.com

GR - Greece
HATAOA - Hellenic Association of Tourist
Enterprises of Outdoor Activities,
Athens, Greece
Michalis Tsoukias
m.tsoukias@trekking.gr
www.hateoa.gr

PT - Portugal
IDTOUR - Unique Solutions, IEUA,
University of Aveiro, Aveiro, Portugal
Nuno Lopes
nuno.lopes@idtour.pt
www.idtour.pt

EE - Estonia
TLU - Institute of Health Sciences and
Sports, Tallinn University, Tallin, Estonia
Reeda Tuula
reedat@tlu.ee
www.tlu.ee/en

ES - Spain
ANETA - Asociacion Nacional de Empresas
de Turismo Activo, Madrid, Spain
c/o Teresa Gil 16, 47002, Valladolid, Spain
Lazaro Mediavilla
aneta@aneta.es
www.aneta.es

CH - Switzerland
SOA - Swiss Outdoor Association
Zurich, Switzerland
Katrin Blumberg
katrin@swissriveradventures.ch
www.swissoutdoorassociation.ch

PT - Portugal
APECATE - Associaçao Portuguesa
de Empresas de Congressos,
Animaçao Turistica e Eventos
Lisboa, Portugal
Paulo Rocha
apecate@apecate.pt
www.apecate.pt

NL - Netherlands
VeBON - Vereniging Buitensport
Ondernemingen Nederland
Ermelo, Netherlands
Hans Ligtermoet
info@vebon.nl
www.vebon.nl

FR - France
SNEPSALPA - France Plein Air
Mijoux, France
Jean Yves Lapeyrere
jylapeyrere@francepleinair.fr
www.francepleinair.fr

BE - Belgium
Katholieke Hogeschool Leuven
Leuven, Belgium
Dries De Ruytter
dries.deruytter@khleuven.be
www.khleuven.be

EC-OE
European Confederation of Outdoor
Employers, Huldenberg, Belgium
Herman Smulders,
herman.smulders@ec-oe.eu
www.ec-oe.eu

Het doel van dit ELESA project is om te komen tot een "klaar voor gebruik"
eindproduct: een syllabus voor het hoger onderwijs, volwasseneneducatie
en/of centra voor beroepsopleiding in de outdoorsector.

Outdoor Animator is de term die
in Europa gebruikt wordt om de
professional te typeren die zowel
groepen als individuen begeleidt
tijdens actieve vrijetijdsbesteding
in een outdoor setting.
VOORTBOUWEND OP EERDERE
ERVARINGEN
De Europese LEarning Syllabus voor outdoor Animators (ELESA) is een vervolg
op de twee eerdere LLL projecten in beroeps- en hoger onderwijs in de
outdoorsector: EQFOA (2006-2008) en CLO2 (2008-2010).
Het European Qualification Framework for Outdoor Animators (EQFOA)
verduidelijkt het beroep van de Outdoor Animator op basis van drie
basisdocumenten:
1. Occupational map: beschrijft het beroep van de Outdoor Animator en
hieraan gerelateerde beroepen.
2. Functional map: een analyse van de verschillende taken die de Outdoor
Animator uitvoert in het dagelijkse werk.
3. Competence Framework: een beschrijving van een set competenties,
die een Outdoor Animator dient te bezitten, om actieve vrijetijdsbesteding
in de outdoorsector op een veilige en eﬃciënte manier te kunnen
begeleiden.
Het CLO2 project richtte zich vooral op de koppeling tussen de benodigde
competenties, van een Outdoor Animator (EQFOA), en de leeruitkomsten.
De twee belangrijke resultaten van dit project zijn:
1. De vooropstelling dat de Outdoor Animator op zelfstandige wijze
functioneert op competentieniveau 5 van het Europese Kwalificatie Kader
(EQF).
2. De beschrijving van een kader waarbinnen de leeruitkomsten, de modules
en kerncompetenties van de opleiding tot Outdoor Animator een plaats
zouden moeten krijgen.

De eerdere projecten, EQFOA en CLO2, hebben zeer waardevolle producten
opgeleverd, maar konden helaas niet één op één worden gebruikt voor de
invulling van een Europese opleiding tot Outdoor Animator.
Dit ELESA project moet daarom de ontbrekende schakel worden die de visie
op het beroep van Outdoor Animator vertaalt naar een praktisch product dat
eenvoudig kan worden toegepast in heel Europa, en door alle aanbieders
van opleidingen tot Outdoor Animator.
De projectpartners zijn ervan overtuigd dat de syllabus een grote impact
zal hebben op de mobiliteit en een leven lang leren van de werknemers in
de branche. Ook zal de transparantie van de kwalificaties een zeer sterke
toegevoegde waarde hebben binnen de sector toerisme en recreatie.
Tienduizenden medewerkers en toekomstige medewerkers in heel Europa
zullen voordeel hebben bij dit project. En ten gevolge daarvan zullen weer
miljoenen vakantiegangers kwalitatief goed en veilig begeleid worden
tijdens een actief programma in de outdoorsector.

DE BESCHRIJVING VAN DIT
ELESA PROJECT
Dit project behelst een strategische samenwerking tussen hoger onderwijs
en het werkveld zoals beschreven. Dit ERASMUS-multilateraal project
onderscheidt daarom vier belangrijke werkpakketten:
1. Onderzoeken naar de omgeving van hoger onderwijs, op gebied van
Outdoor Animators, in de 10 partnerlanden.
2. Ontwerpen en ontwikkelen van een uitgebreide en innovatieve syllabus
als pan-Europese basis voor de opleiding tot Outdoor Animator.
3. Testen, zo nodig bijsturen en valideren van de ELESA syllabus op grond
van de EQFOA en CLO2 resultaten.
4. Verspreiding van de “klaar voor gebruik” ELESA Syllabus voor Outdoor
Animators in de Outdoorsector.

