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Onze website is beschikbaar in 11 Europese
talen! Kommeer te weten over het project en
lees onze laatste publicaties door https://
chaise-blockchainskills.eu te bezoeken.

Begroting: 3.998.845,00 euro

Als een Sector Skills Alliance, richt CHAISE
zich op de groeiende vraag naar blockchain

en gedistribueerde grootboektechnologieën
(DLT's) vaardigheden in heel Europa.

De belangrijkste missie van het CHAISE project is het ontwikkelen van
een strategische aanpak voor de ontwikkeling van blockchain-
vaardigheden voor Europa, evenals het leveren van toekomstbestendige
opleidingsoplossingen, om tekorten aan blockchain-vaardigheden aan te
pakken en om te reageren op de huidige en toekomstige behoeften aan
vaardigheden van de Europese Blockchain beroepsbevolking.

Over het project

Belangrijkste resultaten

Missie

Een Europese
Blockchain
vaardighedenstrategie

Een 5-semester
Blockchain
beroepsopleidingsprogramma

Het allereerste
"blockchain specialist"
beroepsprofiel

Nationale & Europese
ecosystemen voor
blockchain-vaardigheden

Transnationale
mobiliteitsregelingen voor
blockchainstudenten en -
professionals

Een prognosemechanisme
om te anticiperen op
toekomstige behoeften aan
blockchain-vaardigheden

Studie naar de
kenmerken van
de Blockchain-
arbeidsmarkt

2021

Voorspellingsmodel
voor

blockchainvaardigheden

Studie naar
discrepanties
tussen de vraag

naar en het aanbod
van vaardigheden

in de
blockchainsector

Jaarlijkse
prognoses van
Blockchain-
vaardigheden

2022

Einde van
jaar 4

Start: November 2020

Einde: Oktober 2024Eenmassale
open online
cursus

(MOOC) over
blockchain

Het allereerste
beroepsprofiel
“Blockchain-
specialist”

2023

Een innovatief
5-semester

Blockchain VET-
programma in 11

EU-talen

Europese
strategie
inzake

blockchain-
vaardigheden

CHAISE
curriculumstructuur

Blauwdruk voor
de oprichting van
een EU-breed
Blockchain-

studiebeurzen-
en

stageprogramma

Oprichting van
nationale

partnerschappen
voor

blockchainvaardigheden

Oprichting van het
“Europees netwerk
voor samenwerking
op het gebied van

blockchainvaardigheden”

CHAISE
nationale

informatiedagen
en

slotconferentie

Een platform voor
loopbaanbegeleiding
en alumni op het

gebied van
blockchain

2024

@CHAISE_EU
@CHAISE.EU
@CHAISE_EU
@CHAISE_EU

https://chaise-blockchainskills.eu/
https://chaise-blockchainskills.eu/
https://www.linkedin.com/company/chaise-eu
https://www.facebook.com/CHAISE.EU/
https://twitter.com/CHAISE_EU
https://www.youtube.com/channel/UCyb5LY3gl2kXCtVmWKDqI5Q


Projectpartners
Het CHAISE-partnerschap brengt 23 partners en 5 geassocieerde partners uit 15 EU-landen samen.

De oprichting van dezemiddelen is gefinancierd door het ERASMUS+ programma
van de Europese Unie onder subsidie nr. 621646-EPP-1-2020-1-FR-EPPKA2-SSA-B.


