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De multimediale en interactieve opleiding tot “Digital Transformation Manager” voor de hout- en 
meubelsector staat online op het https://ditrama.eu/nl/ opleidingsplatform. 
De cursus, verdeeld in 100 videopillen, behandelt het digitaliseringsproces van het bedrijf, van 
strategie tot praktijk. 
 

     

DITRAMA – Nieuwsbrief #3 

EEN DIGITALE TRANSFORMATIEMANAGER 

WORDEN VOOR DE MEUBELENSECTOR 

DE DITRAMA - TRAININGSCURSUS IS NU ONLINE! 
 

 

De training tot "Digitale Transformatie Manager (DTM) voor de meubelsector" is een complete en interactieve 

online en gratis cursus, die nu gratis beschikbaar is voor geïnteresseerden en toegankelijk is in 7 talen (Engels, 

Frans , Italiaans, Pools, Portugees, Roemeens en Spaans). 

 

Het trainingsprogramma is opgericht in het kader van het DITRAMA-project, een Sector Skills Alliance 

gefinancierd door het EU ERASMUS+-programma, door 12 partners uit 8 EU-landen, waaronder universiteiten, 

VET-centra en sectorale clusters. 

 

De volledige cursus bestaat uit 100 micro-trainingspillen, gegroepeerd in 10 

eenheden (4 technische en 6 transversale), die zowel strategische als praktische 

aspecten behandelen met betrekking tot de digitale transformatie van de 

meubelsector in de hele waardeketen 

 

De training vergt 70 uur en als de bijhorende  testen aan het einde van elke 

eenheid goed worden doorstaan, is het mogelijk om het DITRAMA-certificaat te 

behalen. De cursus biedt twee opleidingstrajecten: voor studenten in het hoger 

onderwijs (EQF 5 met 2,8 ECVET-credits) en voor studenten in beroepsonderwijs 

(EQF 4 met 1,4 ECVET-credits). 

 

Elke cursist heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen deze twee verschillende 

opleidingstrajecten, op basis van zijn eigen professionele profiel en eerdere 

expertise in de meubelsector en/of op het gebied van nieuwe technologieën. 

 

De training neemt 70 uur in beslag en als de bijhorende testen aan het einde van 

elke eenheid goed worden doorstaan, is het mogelijk om het DITRAMA-certificaat 

te behalen. Elke cursist kan op zijn/haar eigen ritme studeren. 

 

 

  

TRAINING UNITS: 
(70 h / 2.8 ECVET credits)  

1) Digital technology - exploration 
of contemporary emerging and 
potential disruptive technologies 

2) Digital technology – engineering 
and manufacturing 

3) Digital technology – simulation 
and AR/VR 

4) Digital technology – data & 
security 

5) Innovation and digital 
transformation 

6) Leadership in digital 
transformation 

7) Communication in digital 
transformation 

8) The people within the digital 
transformation 

9) Quality, risk and safety in digital 
transformation 

10) Social and environmental impact 
of digitization 

11) Final project (optional) 

https://ditrama.eu/nl/
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Op dit moment zijn meer dan 260 cursisten uit verschillende EU-landen betrokken bij de pilottests en 20 van 

hen hebben de hele cursus al voltooid en hebben het eindcertificaat behaald 

 

 

 

De cursus is toegankelijk via een voorafgaande registratie die hier beschikbaar is: 

https://ditrama.eu/en/training-course  

Tot eind juli zal een team van meertalige docenten de cursisten ondersteunen met hulp op maat. 

  

60

34

553

32

20

60
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https://ditrama.eu/en/training-course
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CONSORTIUM ACTIVITEITEN EN VOLGENDE STAPPEN:  
 

De laatste Partner Meeting van het DITRAMA Project vond online plaats op 7 juni 2021. Tijdens de meeting 

hebben de partners gediscuteerd en gewerkt aan de voortgang van het project, het ontwikkelen en testen van 

de geïmplementeerde taken. 

Er werd ook bevestigd dat het platform in alle talen werkt zonder incidenten en dat de docenten de cursisten 

ondersteunen door middel van directe berichten en openbare discussies die zijn gepost in de rubriek "Forum" 

 

Daarom begon het Consortium met het plannen van een ronde van Disseminatie-evenementen in elk land dat 

bij het Project betrokken is, voor het volgende najaar. 

Blijf in contact met DITRAMA om het evenement in uw land bij te wonen! 

U kunt zich hier abonneren op de DITRAMA-nieuwsbrief: https://ditrama.eu/en/contact-us  

 

 

Partners van het project: 

 

. CENFIM – Furnishings Cluster (La Sénia - Spain) 

• Aarhus Universitet (Aarhus - Denmark) 

• Woodwize (Brussel - Belgium) 

• CETEM - Centro Tecnologico del Mueble y la Madera de la Region de Murcia  

(Murcia  - Spain) 

• U.E.A. - European Furniture Manufacturers Federation based in Prague  

(Czech Republic) 

• AMIC - Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona - Spain) 

• CFPIMM - Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo - Portugal) 

• FederlegnoArredo - Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, 

dell’illuminazione, dell’arredamento (Milano - Italy) 

• OIGPM - Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warsaw - Poland) 

• Método Estudio Consultores - (Vigo - Spain) 

• HOGENT - (Gent - Belgium) 

• Universitatea Transilvania, Brasov (Brasov - Romania)  

 
 

 
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 

https://ditrama.eu/en/contact-us

