Factsheet Project Ler(n)ende Euregio 2009 - 2014
De Ler(n)ende Euregio maakt werk van grensoverschrijdend leren.

Financiering Project
EU- Interreg IVa middelen

€

1.274.746

deelstaat Noordrijn-Westfalen

€

419.600

Provincie Gelderland

€

240.000

Provincie Noord Brabant

€

170.000

Ministerie van OCW

€

9.600

Nederlandse en Duitse Scholen

€

683.390

Totale kosten

€

2.797.336

Gepland

Het Euregionaal opleiden van studenten vormt daarbij het uitgangspunt.
Studenten maken kennis met de beroepscultuur, taal en het onderwijs
systeem van het buurland. Dat gebeurt door middel van uitwisselingen,
projecten en samenwerkingsverbanden.
Op deze manier ontvouwt zich een grotere arbeidsmarkt voor studenten.
En het bedrijfsleven kan kiezen uit een groter arbeidspotentieel.
Voor meer informatie: http://www.lerende-euregio.com/

Gerealiseerd

Toelichting

5837 gerealiseerd

Mobiliteiten zijn een- of meerdaagse grensoverschrijdende
bezoeken van leerlingen en docenten aan partners in het
buurland. Er hebben bijna 6000 personen aan deze vorm van
uitwisseling deelgenomen. Vooral in de tweede helft van de
projektperiode, toen de scholen zich bewust werden van de
kansen die hier geboden werden, nam de deelname sterk toe.

25 tandems

36 gerealiseerd

In de tandems is op verschillende niveaus euregionaal
lesmateriaal van Duitse en Nederlandse docenten ontwikkeld.
In sommige tandems hebben ook bedrijven een rol gespeeld
en bijvoorbeeld lesmateriaal mee ontwikkeld.

25 geautoriseerde
beschrijvingen

33 gerealiseerd

Er zijn voor 7 verschillende branches beschrijvingen
gerealiseerd. De geautoriseerde beschrijving geeft een
vergelijkende beschrijving van Nederlandse en Duitse
diploma’s voor een bepaald beroep.

Kerndoelen:
6000 mobiliteiten

Overige doelen:
250 grensoverschrijdende
stages

130 gerealiseerd

Het was voor veel bedrijven in deze crisistijd erg lastig om
Duitse studenten uit te zenden voor een Nederlandse stage,
terwijl de verletkosten niet vergoed werden.

1 forum beleidsagenda

3 fora gerealiseerd

Tweedaagse conferentie over aansluiting onderwijs
arbeidsmarkt.
Conferentie over de bedreiging van het vak Duits in het MBO.
Conferentie over grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

1 samenwerkingsverband
scholen en bedrijven

5 samenwerkingsverbanden gerealiseerd

Samenwerkingsverbanden van Nederlandse en Duitse scholen
en leerbedrijven: Detailhandel, Mechatronica, Gastronomie,
Logistiek. Daarnaast een platform over sociale inclusie.

1 grensoverschrijdende
opleiding

1 gerealiseerd

Opleiding euregionale competenties (vaktaal).

3 ontwikkelde producten
voor ondernemingen

3 ontwikkelde producten
voor ondernemingen

1. Nieuw recept voor euregionaal brood
2. Sturingsprogramma t.b.v. wasstraat
3. Programma brandbeveiliging t.b.v. beveiligingspersoneel

Gerealiseerde initiatieven die niet in het projectplan werden genoemd:
Niet opgenomen in
oorspronkelijke projectplan

2 keuzedelen Duits

Keuzedelen passen in de nieuwe kwalificatiestructuur (ingang
2016) op niveau A2 en B1. De keuzedelen kunnen in het hele
land gebruikt worden.

Niet opgenomen in
oorspronkelijke projectplan

1 digitaal leerplatform

Via het digitaal leerplatform kunnen Duitse en Nederlandse
docenten leerstof online benaderen.

Mede mogelijk gemaakt door:

