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NIEUWS UIT HET NA LLP LDV
Studiebezoeken 2010-2011: oproep tot deelname voor de
eerste ronde
Ronde
1e ronde
2e ronde

Openstelling
8 februari 2010
19 juli 2010

Deadline aanvraag
31 maart 2010
15 oktober 2010

Planning studiebezoeken
september 2010 tot en met februari 2011
maart 2011 tot en met juni 2011

Wat is een studiebezoek?

Een studiebezoek is een kort verblijf van 3 tot 5 dagen georganiseerd door een gastland voor een groep van
10 tot 15 specialisten en beleidsmakers op het gebied van onderwijs en opleiding. De deelnemers, uit
verschillende Europese landen, zijn geïnteresseerd in een bepaald thema met betrekking tot een leven lang
leren. Een studiebezoek bestaat meestal uit presentaties over het thema en bezoeken aan onderwijs- en
opleidingsinstellingen in het gastland. Die vormen de aanleiding om informatie, expertise en ideeën uit te
wisselen over het thema van het studiebezoek.
Studiebezoeken kunnen georganiseerd worden vanuit 3 perspectieven:
1. Algemeen onderwijs
2. Beroepsonderwijs en beroepsopleiding
3. Een leven lang leren (gemengde studiebezoeken)

Wie kan aan een studiebezoek deelnemen?

Europese beleidsmakers op het gebied van beroepsonderwijs en beroepsopleidingen zoals sleutelfiguren uit
het middelbaar beroepsonderwijs, sociale partners, ministeries, SenterNovem, koepelorganisaties, MBO
Raad, COLO, AOC Raad, College van Besturen en managers van instellingen, danwel coördinerende
docenten.

Deelname

Raadpleeg eerst de catalogus met de studiebezoeken 2010/2011 (website Cedefop). Nadat u een keuze
gemaakt heeft, dient u een online aanvraag in te vullen via de OLIVE-webtool die u eveneens op de website
van Cedefop terugvindt. De openstelling is vanaf 8 februari a.s.
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Nadat u een ontvangstbevestiging en een code heeft ontvangen, dient u de aanvraag te printen, te (laten)
ondertekenen en te versturen. U bent verplicht uw aanvraag op papier in te dienen, zoniet is uw aanvraag
ongeldig. Aanvragen gericht op het beroepsonderwijs dient u naar het NA LLP Leonardo da Vinci te sturen,
ter attentie van Joop Nafzger.

Nieuwe publicaties
Leonardo da Vinci jaarboek 2009
Zoals gebruikelijk brengen wij jaarlijks een jaarboek uit waarin we de revue laten
passeren. In het jaarboek vindt u onder andere
van de verschillende programmaonderdelen de goedgekeurde projecten,
statistieken, interviews en georganiseerde activiteiten.
thematische netwerkacties
informatie over de strategische koers van het Leonardo da Vinci programma
een overzicht van de uitgegeven publicaties en geplaatste advertenties
interessante websites.

Verzending

De jaarboeken zijn inmiddels verstuurd. Als u geen exemplaar heeft ontvangen
dan kunt u deze gratis opvragen via communicatie@leonardodavinci.nl
Het Leonardo da Vinci jaarboek 2009 kunt u ook downloaden via onze homepage
www.leonardodavinci.nl .

Leonardo da Vinci Mobility Award 2009
Dit jaar werd voor de eerste keer een wedstrijd uitgeschreven voor studenten uit
het mbo-veld om mee te dingen naar de Leonardo da Vinci Mobility Award 2009.
In deze uitgave vindt u
de verhalen van de drie winnaars en de overige vijf finalisten. De verhalen
geven u een mooi inzicht in de verschillende Leonardo da Vinci ervaringen.
een uitnodiging voor de studenten die op Leonardostage gaan (2009-2010)
voor deelname aan de wedstrijd voor de Leonardo da Vinci Award 2010.
een hoofdstuk met verschillende tips en interessante websites voor de
studenten.
Voor het promoten van Europese stages onder uw studenten kunt u gratis
exemplaren bestellen via communicatie@leonardodavinci.nl

Een Leven Lang Leren; werkelijkheid voor iedereen!
Wie droomt er niet van één effectieve en efficiënte oplossing om een Leven Lang
Leren te faciliteren voor alle volwassenen, ongeacht of zij werkend of werkloos
zijn, een diploma hebben of ongeschoold zijn? Een studiereis naar Manchester
leerde dat dit in Groot-Brittannië werkelijkheid aan het worden is. Deze publicatie
is tot stand gekomen naar aanleiding van een studiebezoek aan Manchester
georganiseerd door Euroguidance. Download
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Herbesteding subsidiegelden mobiliteit Call 2009
Na inventarisatie bij de projecten is gebleken dat er van het uitgezette subsidiebudget geen subsidiegeld
onbenut blijft. Dit betekent dat er op dit moment geen subsidie meer over is om extra uit te zetten naar
projecten. Eind maart 2010 zal nog een inventarisatie plaatsvinden. Begin april 2010 zal ook duidelijk zijn of
er bij de andere programma‟s in het Leven Lang Leren Programma nog geld over is wat uitgezet kan worden
naar Leonardo da Vinci projecten. Wij hebben de mogelijkheid tot 30 juni 2010 om extra toekenningen te
doen. Zodra wij deze informatie hebben, komen wij bij u terug om u te informeren over de mogelijkheden
met betrekking tot herbesteding subsidiegelden Call 2009.

Partners en silent partners in Partnerschap projecten
Bent u van plan deze Call een aanvraag voor een Partnerschapproject in te dienen dan willen wij u graag
wijzen op de volgende punten:
Alle partners die gebruik maken van mobiliteiten dienen als zelfstandig partner te worden opgenomen in
het aanvraagformulier.
Nemen er naast de buitenlandse partners bijvoorbeeld drie Nederlandse organisaties deel in uw
partnerschap, die allen gebruik maken van mobiliteiten, dan dient u deze als drie zelfstandige partners op
te nemen in het aanvraagformulier.
Partners die inhoudelijke expertise inbrengen, maar geen gebruikmaken van de mobiliteiten kunt u
noemen in het betreffende inhoudelijke onderdeel van de aanvraag. Voor deze zogenaamde „silent
partners‟ is deze Call geen apart tekstvak meer beschikbaar in de eform.
Meer praktische aanvraaginformatie vindt u in het Handboek voor aanvragers.

Populariteit stagelanden, TOP-10 per programmaonderdeel
IVT

VETPRO

PLM

Spanje

Finland

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

Malta

Spanje

België

Spanje

België

Duitsland

Verenigd Koninkrijk

Italië

Frankrijk

Turkije

Verenigd Koninkrijk

Finland

Duitsland

Duitsland

Turkije

Italië

Denemarken

Oostenrijk

Ierland

Finland

Italië

Zweden

Portugal

Portugal

België

Malta
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2009: Buitenlandse stages mét en zonder Europass
Onderstaand overzicht geeft de stand van zaken weer per 1 januari 2010. De totaal uitgereikte Europassen
zijn in ieder geval uitgereikt aan de meeste IVT-ers en voor een deel aan de VETPro en PLM deelnemers.
Spanje is voor het eerst het meest populaire stageland.

LAND

Totaal
uitgereikte
Europassen

Totaal aantal stages
IVT
VETPRO PLM

TOTAAL*

Spanje

618

570

97

21

688

Verenigd Koninkrijk

437

419

91

5

515

294

297

24

9

330

Duitsland

234

211

40

5

256

Finland

230

144

128

3

275

192

158

16

31

205

Turkije

147

127

64

--

191

Italië

127

107

39

6

153

113

109

5

--

114

109

58

93

1

152

Portugal

95

94

--

2

96

Hongarije

70

51

23

--

74

68

64

16

4

84

Cyprus

62

73

--

--

73

Zweden

62

56

30

1

87

52

47

6

--

53

Griekenland

47

45

4

--

49

Ierland

46

32

38

--

70

35

32

15

--

47

34

26

9

--

37

Noorwegen

18

17

1

1

19

Luxemburg

8

8

--

--

8

IJsland

6

6

13

1

20

Estland

5

5

--

--

5

Letland

5

2

8

1

11

4

4

2

--

België

Frankrijk

Oostenrijk
Malta

Denemarken

Roemenië

Polen
Tsjechische Republiek

Bulgarije
Totaal

3118

6
3624

*: met en zonder Europass

2010: Europees Jaar van de bestrijding van armoede en
sociale uitsluiting
Het jaar 2010 is door de Europese Commissie uitgeroepen tot het Jaar van de bestrijding van armoede en
sociale uitsluiting. Met een grootschalige campagne neemt de EU het voortouw bij de uitbanning van
armoede in Europa.
"Europa is een van de rijkste regio's in de wereld, en toch lopen 78 miljoen mensen gevaar in armoede af te
glijden. Dat is absoluut onaanvaardbaar. We moeten meer doen en een andere benadering kiezen. De EU,
de nationale regeringen en de burgers kunnen en moeten samen actie ondernemen om armoede uit te
roeien. Acht jaar na de eerste Europese strategie voor sociale integratie is het tijd om het engagement van
de EU met betrekking tot dit belangrijke doel opnieuw te bevestigen. Gedurende het hele jaar 2010 zullen
evenementen worden georganiseerd die de verschillende gezichten van armoede en uitsluiting in Europa
zullen laten zien", aldus Eurocommissaris Vladimír Špidla, Europees Commissaris voor Sociale Zaken.
Op 21 januari 2010 werd onder Spaans voorzitterschap van de EU de openingsceremonie georganiseerd. De
slotconferentie heeft plaats op 17 december 2010 onder het Belgisch voorzitterschap.
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BIJEENKOMSTEN
Monitoringsbijeenkomst Partnerschapprojecten Call 20082009, 11 maart 2010 Meeting Plaza Utrecht
Het NA LLP Leonardo da Vinci zal tijdens deze bijeenkomst een toelichting geven op de formats van de
interim- en eindrapportages en de criteria die beoordelaars hanteren.
Bilateraal zal met de projectleiders gesproken worden over onder andere de inhoudelijke voortgang,
realisatie van de doelstellingen, eventuele obstakels/moeilijkheden, impact en financiën.
Met een interactieve sessie zullen ervaringen worden gedeeld met betrekking tot de projectvorm
en (intercultureel) projectmanagement. De uitnodigingen hiervoor worden binnenkort verstuurd.

Informeel netwerk Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding, 24
maart 2010, ministerie SZW Den Haag
Deze dag wordt georganiseerd door Erik van Beek van de Projectdirectie Leren & Werken, in samenwerking
met Peter van Deursen en Siegfried Willems van Euroguidance Nederland. De dagvoorzitter is Annemarie
Oomen van APS.

Thema’s van deze bijeenkomst
Wat weten we uit onderzoek en wat hebben we nodig?

Onderzoek naar de impact van LOB is essentieel om zowel beleid en politiek te informeren, als de praktijk te
verbeteren. Wat weten we nu zeker als het gaat om kwaliteit, toegang en impact van loopbaandiensten en dienstverleners? Sluit onderzoek aan bij wat beleidsmakers of professionals nodig hebben?

Betrekken van burgers bij beleidsvorming en verbetering loopbaanoriëntatie en begeleiding

In het boek „Personalisation through Participation‟ (Leadbeater, 2004) wordt een verfrissende visie gegeven
op participatie van burgers in het ontwerpen en leveren van diensten. Deze visie betekent andere rollen in
het nog vrij traditionele script van LOB. Hoe worden in Nederland individuen betrokken bij het vormgeven
van LOB, zowel door publieke als private partijen?

Voor wie
Mensen die professioneel met LOB te maken hebben op macro, meso en micro niveau.
Deelname is alleen op uitnodiging.

Meer informatie
Voor meer informatie voor wat betreft het programma, de sprekers en de deelname zie
www.loopbaan.lerenenwerken.nl/agenda
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NIEUWS UIT DE PROJECTEN
2 nd Meeting European Guide to Mentoring (EGM) Portugal
Partnership project: 2009-1-GB2-LEO04-01429 5

Ageeth Strijker, Deltion College (coordinator PEER mentoring en EGM SSC)
Deltion heeft zich vorig jaar ingeschreven op het internationale Leonardo da
Vinci project EGM en heeft deze natuurlijk toegewezen gekregen! Het gaat er
bij PEER mentoring om dat studenten andere studenten begeleiden.
Dit schooljaar zijn we daarom gestart met het pilotproject PEER mentoring
binnen de teams Defensie en ICT Flex om een wezenlijke bijdrage te kunnen
leveren aan de doelstellingen van dit EGM project.
In het kader van dit EGM project is een aantal internationale uitwisselingen
gepland voor participerende leraren/supervisoren en PEER mentoren. Ondanks
de sneeuwdreiging ben ik op 10 januari vertrokken met 2 PEER mentoren van
ICT Flex en Defensie, 2 leraren/supervisoren van ICT Flex en een SSC collega
voor de 2nd meeting EGM in Lissabon.
De PEER mentoren hebben daar een start gemaakt met de
rough guide to mentoring met hun PEER collega‟s uit Wales,
België en Slowakije.
Helaas waren de collega‟s uit Turkije niet aanwezig, aangezien
zij geen visa konden krijgen.
De leraren/supervisoren zijn getraind in het begeleiden van
PEER mentoren en hebben van elke minuut genoten.
Dit bezoek aan Lissabon stond in het teken van PEER
mentoring met de focus op special needs.
De coördinatoren hebben gewerkt aan de European Guide to
Mentoring en een aantal zaken geregeld voor de EGM website
http://mentorspace.peermentor.org/egm/

Een bezoek aan een zorgboerderij even buiten Lissabon was
een prachtige afsluiting van dit driedaagse bezoek. Genieten
van de rondleiding op de zorgboerderij.
Het weer in Lissabon was herfstachtig, maar de sfeer op en
top zomers! Een dergelijk bezoek gaat snel voorbij, maar we
zijn helemaal geïnspireerd om PEER mentoring verder gestalte
te geven en uit te bouwen binnen ons Deltion College.

Meer informatie
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NIEUWS UIT HET VELD
Manifestatie ‘Grenzeloos opleiden in de Euregio Rijn-Waal’,
21 januari 2010 Kleve (D)
Ed Clevers, Renie Hesseling – ROC Nijmegen
Penvoerder en kennismakelaar ROC Nijmegen organiseerde
in het afgelopen decennium meerdere van dit soort
bijeenkomsten in het grensgebied met Duitsland. Alle
Interregprojecten hadden tot doel om de euregionale
arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs nauwer met elkaar te
laten samenwerken. Samen met roc‟s en Duitse Berufskollegs
is een scala aan binationaal lesmateriaal, woordenboeken
enzovoort beschikbaar voor belangstellenden. Een groot
succes was de uitwisseling van 4.500 studenten tussen 20032006.
Ook deze manifestatie stond in het teken van het
Nederlands-Duitse project “de Ler(n)ende Euregio” (20092013). De samenwerking vindt plaats met 8 roc‟s / aoc‟s en ruim 100
Berufskollegs. Uiteraard zijn in het netwerk kenniscentra, semioverheid en bedrijfsleven vertegenwoordigd. Het project stelt zich tot
doel om 6.000 studenten uit te wisselen; 250 stages te realiseren; in
25 tandemprojecten binationale modulen te ontwikkelen en één
gemeenschappelijk Nederlands – Duitse opleiding. Voor deze
opleidingen wordt ook gestreefd naar regionale certificering.
De organisatoren informeerden de deelnemers in het ochtendgedeelte
over de (gesubsidieerde) trajecten voor grensoverschrijdende
samenwerking. Na de heerlijke Duitse lunch, verzorgd door studenten
Gastronomie, werd het middaggedeelte vervolgd met het leggen van
contacten en workshops.
Er namen zo‟n 120 personen deel aan de manifestatie waarbij er vooral
tijdens het speeddaten en de lunch waardevolle en veelbelovende
contacten werden gelegd. Voorlopig kan de projectleiding weer aan de
slag.
Het NA LLP Leonardo da Vinci ondersteunt dit soort activiteiten van harte en was daarom ook aanwezig op
de informatiemarkt van deze manifestatie. Geïnteresseerden kregen de mogelijkheid kennis te maken met de
subsidiemogelijkheden die het Leonardo da Vinci- en ook het BANDprogramma te bieden hebben, zoals
uitwisseling van studenten en docenten, voorbereidende bezoeken, gastdocentschappen, VETPro en
dergelijke.

Meer informatie
www.lernende-euregio.com/nl

Stagiaires moeten beter gaan solliciteren
Rogier Kind, Stageplaza.nl
Stageplaza.nl heeft een gratis online E-book ontwikkeld waarin essentiële sollicitatietips staan voor stagiaires
en studenten om goed te kunnen solliciteren naar een stage. Aanleiding is het feit dat de Nederlandse
student niet goed op de hoogte is van de sollicitatiecultuur in Nederland. Gemiddeld hebben studenten maar
liefst zeven sollicitaties nodig om een stage te bemachtigen.
Het E-book is ontwikkeld door Stageplaza.nl en wordt gratis verspreid onder mbo, hbo en wo studenten in
heel Nederland. Stagiaires leren hoe ze een sollicitatiebrief schrijven en een CV opstellen. Maar vooral de
do‟s en don‟ts tijdens het sollicitatiegesprek worden besproken.
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NIEUWS UIT EUROPA
HEZARFEN: new online Partner Search Tool
Turkisch National Agency, the centre for the EU Education and Youth Programmes

Hezarfen Ahmet Çelebi - on behalf of whose
name we named the web site- is the first man
believed to fly with artifical wings that he
constructed by himself, with an astonishing show
by flying from one side of the Bosphorus to the
other side in front of famous Sultan Murat IV at
the beginning of the 17th century. We chose him
for his belief in achieving his dreams, making his
own project and being bold enough to put his life
into risk for chasing his dreams.

http://partnersearch.ua.gov.tr

De database is bedoeld voor partnersearch voor de programma‟s Comenius, Erasmus, Grundtvig en het
Leonardo da Vinci programma in het kader van het Europese programma Een Leven Lang Leren en het
Youth in Action programma.
Basic Features
The partner search tool we have developed is based on „project inserts‟ for each project proposal. The site
visitors can surf around those „project inserts‟, using the search fields provided. They can search for projects
using the “search by keyword”, “search by country” and “search by programme ” fields. It is also possible to
make mixed searches using a mixture of those search fields. You will also notice the country names and
programme names as active links, depicted in blue, which will also take them directly to the search results
page of that name. We have included a video tutorial to introduce the users to this simple yet powerful
search tool.
The users can surf around the „project inserts‟ freely unless they want to create their very own „project
inserts‟. To create new „project inserts‟ first they have to sign up to the site.
1.

The main page of HEZARFEN will be showing various „project inserts‟ entered by the users, in randomly
mixed order. Each time the main page is refreshed other inserts will be seen as well. In previous years,
Internet forums were used as partner search tools, which had a problem of showing the latest inserts
and limiting the visibility of project inserts to a very short time, sometimes a few hours.

2.

All of the „project inserts‟ are a very short introduction, which leads to a more detailed project page. In
this page the insert owners can visualize more information about their ideas, their institutions, past
experiences etc.

3.

The user will also be able to share the project page of his/her interest with their friends, using some of
the most common social networking tools such as Facebook, Twitter and Friend Finder, which are
embedded into project pages.

The contact email of the owner of the project idea is hidden for safety concerns and a separate çontact wit h
owner‟ tool is introduced for sending messages to the owner of the project idea.
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DEADLINES INDIENEN PROJECTVOORSTELLEN
Decentrale acties
NA LLP Leonardo da Vinci Nederland
www.leonardodavinci.nl

Onderdeel
Mobility
• IVT (Initial Vocational Training)
• PLM (People in the Labour Market)
• VETPRO (VET Professionals)
• Certificate for Mobility
• Preparatory Visits
Partnerships
Transfer of Innovation

Study Visits

Onderwijssector

Sluitingsdatum

mbo

5 februari 2010

mbo

19 februari 2010

mbo

26 februari 2010

alle sectoren

Ronde 1: 31 maart 2010
(visits september 2010 – februari 2011)
Ronde 2: 15 oktober 2010
(visits maart 2011 – juni 2011)

Centrale acties
Education, audiovisual and culture executive Agency Brussel
http://eacea.ec.europa.eu/llp

Onderdeel
Development of Innovation
Thematic Networks
Accompanying Measures

Onderwijssector

Sluitingsdatum

alle sectoren

26 februari 2010

alle sectoren

26 februari 2010

alle sectoren

26 februari 2010
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AGENDA
LLP NA Leonardo da Vinci - Evenementen 2010
Datum

Aanvang

11 maart

10.00

24 maart

09.30

Activiteit
Monitoringsbijeenkomst
projectleiders Partnerschappen
Informeel netwerkbijeenkomst
Loopbaanoriëntatie- en
Begeleiding

Actielijn

Doelgroep

Partnerschappen

Projectleiders
Call 2008-2009
Mensen die
professioneel
met LOB te
maken hebben
op macro, meso
en micro niveau

Euroguidance

Locatie
Utrecht
Den Haag

Evenementen in het veld*
Datum

Aanvang

3 maart

9.00

3-9 oktober

Hele week

Activiteit
Symposium „Hoe kom je de
grens over?‟
Seminar for biology teachers /
trainers

Thema
Internationale mobiliteit van mbo-studenten
en mbo-docenten
„Gene Technology in Education“

Locatie
Rhenen
Berlijn (D)

*Heeft u een interessante bijeenkomst en u wilt deze delen met anderen, laat het ons weten
Promotieactiviteiten Leonardo da Vinci
Wilt u het Leonardo da Vinci programma binnen uw organisatie promoten, wij kunnen u hierbij helpen.
Heeft u interesse, laat het ons weten via communicatie@leonardodavinci.nl

Waar zijn we de volgende keer
Onderwijsconferentie Zadkine
Emigratiebeurs *Europass
Congres Btg ESB&I: Grensverleggend onderwijs
Voorlichtingsavond stagegangers ROC Eindhoven

Rotterdam
Houten
Antwerpen (B)
Eindhoven

12 februari 2010
13-14 februari 2010
18-19 maart 2010
31 maart 2010

www.leonardodavinci.nl
Verslagen en presentaties van plaatsgevonden evenementen, georganiseerd door het NA LLP Leonardo da Vinci,
kunt u hier downloaden.

NA LLP Leonardo da Vinci-CINOP●
Postbus 1585 ● 5200 BP DEN BOSCH
T (073)6800762 ● F (073)6123425 ●
communicatie@leonardodavinci.nl
Stelt u de ontvangst van deze Newsflash niet op prijs, stuur dan een e-mail o.v.v. ‘AFMELDEN’.
De Leonardo Newsflash is een uitgave van CINOP-Leonardo da Vinci en verschijnt maandelijks.
De informatie is met de grootste zorg samengesteld. De informatie kan echter tussentijds gewijzigd en/of
aangepast zijn. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen de juistheid van de informatie zelf te verifiëren.

CINOP is door het Ministerie van OCW samen met Nuffic en Europees Platform aangewezen als het Nederlandse Nationaal Agentschap
voor het Leven Lang Leren Programma.
CINOP is ISO 9001-2008 gecertificeerd.

