De Derde Weg - Wat zit er voor jou in?
Het Derde Weg-project was een Erasmus-project in het kader van kernactiviteit 2, dat
gefinancierd werd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie. De resultaten zijn
nu beschikbaar voor breder gebruik.
Er werden acht studiemodules ontwikkeld, plus een inleidende module. Deze zijn voor
iedereen beschikbaar, via de Derde Weg-website. Aangezien het project door de EU werd
gefinancierd, zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van de online cursussen door
personen of instellingen.
De beschikbare modules zijn:









Financieel Beheer
Financiering en aanbesteding
Bestuur en leiderschap
Impact Management
Management en leiderschap
Marketing en sociale media
Projectbeheer
Opstarten van uw bedrijf

Iedereen die een van de modules wil gebruiken, kan dat doen door naar de website
www.thethirdway.com te gaan en zich vervolgens te registreren om toegang te krijgen tot de
online-leercursussen. Registratie is noodzakelijk om het systeem in staat te stellen de cursist
te herkennen, te bepalen in welke fase hij zich bevindt en een certificaat te verstrekken na
voltooiing van de module.
Het mooie van het ontwerp van de modules is dat ze volledig op zichzelf staan, wat betekent
dat de cursist slechts één module kan voltooien, of alle modules, en in elke volgorde die hij
kiest. De cursist werkt in zijn eigen tempo, volgens zijn eigen agenda. Vrije keuze en gratis een winnende combinatie!
Wie zou de modules gebruiken? ........... Iedereen met interesse!!
De modules zijn beschikbaar om in uw eigen tijd te bestuderen, dus ze bieden maximale
flexibiliteit, en vanwege de aard van de EU-financiering zijn ze gratis voor alle gebruikers.
Aanvankelijk werden de online leermodules ontwikkeld voor de doelgroep van studenten die
een sociale onderneming wilden starten of ontwikkelen, maar naarmate het werk vorderde,
werd duidelijk dat de modules voor een veel groter publiek konden worden toegepast.
Mogelijkheden voor individuen We kunnen ons voorstellen dat de online leermodules
gebruikt zullen worden door:




Studenten en nieuwe ondernemers die geen zakelijke achtergrond hebben.
Business studenten om hun leren aan te vullen.
Ondernemers en werknemers voor persoonlijke ontwikkeling.



Iedereen die zich wil bijscholen voor persoonlijke of loopbaanontwikkeling.

Voor onderwijsinstellingen kunnen we ons voorstellen dat de online leermodules worden
gebruikt:





Als voorbereiding op een programma met studenten met gemengde entreeervaringen.
Aan te bieden aan studenten als een methode om hun studie in hun eigen tijd uit te
breiden.
Aanvullende studies aanbieden voor deeltijdstudenten, aangezien deze modules
altijd en overal kunnen worden voltooid.
Het opzetten van korte programma's voor "nieuwe" studenten, waarbij de
leermodules als kernleerplan worden gebruikt.

Mogelijkheden voor organisaties
 Mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van het personeel.
 Een kans voor bedrijven om sociale doelstellingen in hun organisatie te integreren.
Achtergrond van het project
Het Third Way project was een Key Action 2 Erasmus project, gefinancierd door het
Erasmus + programma van de Europese Unie, waarbij tien organisaties uit negen landen
betrokken waren: België, Wit-Rusland, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Nederland, Portugal,
Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Alle partners werkten aan het project, tussen 2019 en
2022, waarvan de resultaten nu beschikbaar zijn voor gebruik door iedereen die
geïnteresseerd is, en ze kunnen worden geraadpleegd op de website van Third Way op
www.thethirdway.eu
Het project voorziet in de behoefte om leermiddelen aan te bieden ter ondersteuning van
nieuwe of potentiële sociale ondernemers, waarbij bedrijfskunde wellicht hun primaire
studierichting is. Wat wordt aangeboden, gaat echter veel verder dan die initiële doelgroep.
Wat is geproduceerd kan worden gebruikt door veel meer leerlingen uit een groot aantal
disciplines.
Het project was gepland in drie fasen. De eerste was een periode van overleg en onderzoek
- waarbij werd nagegaan wat volgens bestaande ondernemers de onderwerpen waren die
iedereen "moest weten". De tweede fase was het opzetten van een raamwerk voor het
creëren van online leercursussen. Leermodules werden gecreëerd door leden van het
projectteam. De derde fase betrof het belichten van mogelijkheden om de vaardigheden en
kennis van individuen te ontwikkelen door de toegang tot stages in (sociale) ondernemingen
te vergemakkelijken. De 'fase' die we nu hebben bereikt is die waarin het lesmateriaal voor
iedereen beschikbaar is. Voor meer details over het project / de online leermodules, kijk op
www.thethirdway.eu

