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VOORAANKONDIGING
Diensten
I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Officiële benaming:
Stichting ROC Nijmegen e.o.
Nationale identificatie:
371807110
Postadres:
Campusbaan 6
Plaats:
NIJMEGEN
Postcode:
6512BT
Land:
NL
Contactpunt(en):
Ter attentie van:
I.G.H. Steegmans
Telefoon:
+31 248904500
E-mail:
aanbesteding@roc-nijmegen.nl
Fax:
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst:
http://www.roc-nijmegen.nl
Adres van het kopersprofiel:
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2) SOORT AANBESTEDENDE DIENST
Publiekrechtelijke instelling
I.3) HOOFDACTIVITEIT
• Onderwijs
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I.4) GUNNING VAN DE OPDRACHT NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE
DIENSTEN
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen
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II.B: VOORWERP VAN DE OPDRACHT - LEVERINGEN OF DIENSTEN
II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN
BENAMING
Onderwijskundige diensten en onderzoeken ten behoeve van het project: De Ler(n)ende
Euregio doet het!
II.2) TYPE OPDRACHT EN PLAATS VAN LEVERING OF VAN UITVOERING
Type: Diensten
Categorie: 24. Onderwijs
Belangrijkste plaats van dienstverlening of levering: Euregio Rijn-Waal plus Eindhoven,
Helmond en Boxtel en directe omgeving
NUTS-code:
NL226
II.3) INLICHTINGEN OVER DE RAAMOVEREENKOMST
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: II.4) KORTE BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE HOEVEELHEID OF DE
WAARDE VAN DE LEVERINGEN OF DE DIENSTEN
In het gebied van de Euregio Rijn Waal is in de afgelopen 20 jaar een ontwikkeling gaande
van toenemende samenwerking en economische vervlochtenheid. Er is sprake van een
sterk toenemende grensoverschrijdende bedrijvigheid en een steeds beter functionerende
grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Op tal van terreinen werken regionale overheden samen.
Binnen het middelbaar beroepsonderwijs is een duurzaam Euregionaal netwerk ontstaan
waarin zeer intensief wordt samengewerkt: De Ler(n)ende Euregio. Naarmate dit netwerk
zich verder ontwikkelt blijkt dat het beroepsonderwijs een belangrijke factor kan zijn bij het
ontwikkelen van de Euregio Rijn Waal op een aantal terreinen:
• De arbeidsmarkt
• De economie
• Participatie aan de samenleving
Het belang van het netwerk “de Ler(n)ende Euregio” voor de Euregio Rijn Waal:
In de afgelopen jaren heeft de Ler(n)ende Euregio zich ontwikkeld tot een stabiel netwerk
van beroepsopleidingen in de Euregio Rijn Waal. In essentie is de doelstelling van het
netwerk: het ontwikkelen van grensoverschrijdende - euregionale - competenties voor
de nieuwe en bestaande generaties van de beroepsbevolking: Jongeren moeten adequaat
kunnen omgaan met klanten, collega’s en opdrachtgevers uit het buurland. Bij studenten
en werknemers moet het besef gaan leven dat een oriëntatie op beide delen van de Euregio
meer kansen biedt op werk en participatie in de samenleving. Ondernemers dienen zich
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ervan bewust te zijn dat met beter opgeleide en Euregionaal georiënteerde werknemers hun
bedrijfsresultaten zullen verbeteren.
Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe stap; het project Interreg
V: De Ler(n)ende Euregio doet het!
Voor het project Interreg V: De Ler(n)ende Euregio doet het! zoekt ROC Nijmegen als Lead
Partner naar partijen die een bijdrage kunnen leveren in de vorm van externe expertise op het
gebied van:
1. Onderwijskundige diensten
2. Ontwikkelen en uitvoeren van zogenaamde ‘Barometers’
3. Het doen van onderzoek naar de effecten van de programma’s, activiteiten en overige
interventies vanuit het programma Ler(n)ende Euregio doet het!.
Uitgebreide informatie is te vinden op de websites http://lerende-euregio.com/ en http://
lerende-euregio.com/de
Geraamde waarde zonder btw: 515 000,00 Munt: EUR
Percelen
Verdeling in percelen:
ja
II.5) CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST
OVERHEIDSOPDRACHTEN)
Hoofdopdracht:
Hoofdcategorieën:
80000000 - Diensten voor onderwijs en opleiding
Subcategorieën:
Bijkomende opdrachten:
Hoofdcategorieën:
73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
Subcategorieën:
II.6) GEPLANDE DATUM VOOR HET BEGIN VAN DE
GUNNINGSPROCEDURES
28/09/2015
II.7) INLICHTINGEN OVER DE OVEREENKOMST INZAKE
OVERHEIDSOPDRACHTEN (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
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neen
II.8) NADERE INLICHTINGEN
-
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III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE
INLICHTINGEN
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar
de voorschriften dienaangaande
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Informatie over voorbehouden opdrachten
-
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VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) INLICHTINGEN OVER MIDDELEN VAN DE EUROPESE UNIE
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de
Europese Unie wordt gefinancierd: ja
Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s):
project Interreg V: De Ler(n)ende Euregio doet het!
VI.2) NADERE INLICHTINGEN
De publicatie van de opdracht is voorzien op 28 september 2015.
De beoogde inwerkingtredingsdatum van de overeenkomsten is voorzien op 1 januari 2016.
VI.3) INLICHTINGEN OVER DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
Internetsites van de overheid waar inlichtingen verkrijgbaar zijn:
Belastingwetgeving:
Milieuwetgeving:
Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden:
VI.4) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
17/07/2015
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A: EXTRA ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN
A.II) Adres, contactpunten en internetsite van de overheidsdienst waar inlichtingen
over belastingen verkrijgbaar zijn
A.III) Adres, contactpunt en internetsite van de overheidsdienst waar inlichtingen
over milieubescherming verkrijgbaar zijn
A.IV) Adres, contactpunten en internetsite van de overheidsdienst waar
inlichtingen over arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden verkrijgbaar zijn
-
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B: INLICHTINGEN OVER PERCELEN
Deze bijlage heeft betrekking op: II.B: Voorwerp van de opdracht - Leveringen of diensten
PERCEEL NR 1: ONDERWIJSKUNDIGE DIENSTEN
B.1) Korte beschrijving
Het Taalprogramma:
Analyseren van programma Buurtalen Limburg en adviseren over mogelijk uit te voeren
onderdelen hiervan. Vervolgens uitvoerende scholen en projectmanagement ondersteunen in
het ontwikkelen, testen en uitvoeren van de geselecteerde delen uit het Buurtaalprogramma.
Opleidingsprogramma Grensoverschrijdende Beroepscompetenties:
Ontwikkelen inhoudelijke kaders en criteria waaraan programma’s moeten voldoen en
vastleggen in een protocol. Ondersteunen van projectmanagement en partnerscholen
in proces van richten, inrichten en verrichten van tandemprojecten. Adviseren van
projectmanagement op inhoud bij voorbereiding van hiermee verband houdende
werkoverleggen en actief deelnemen aan Platformbijeenkomsten waar deze programma’s
onderwerp van bespreking zijn.
Een set van activerende werkvormen, waaronder beroepen-/skills-wedstrijden,
studentondernemingen en werkstukken:
Adviseren van partnerscholen en projectmanagement m.b.t. inrichten en uitvoeren van
activerende werkvormen. Dit gebeurt grotendeels via de onder Grensoverschrijdende
Beroepscompetenties genoemde werkoverleggen en Platforms.
Cursussen voor Nederlandse en Duitse jongeren zonder werk of leerplek:
Inventariseren bij Nederlandse en Duitse ERW-stakeholders van behoefte aan cursussen voor
Nederlandse en Duitse MBO-jongeren zonder werk of leerwerkplek en hierover rapporteren
aan projectmanagement. Adviseren van projectmanagement m.b.t. het inrichten van deze
cursussen en actief deelnemen aan uitvoering van pilotcursussen, evalueren van pilot en
rapporteren hierover aan projectmanagement.
Bedrijven:
Belangrijk onderdeel binnen de strategie om Euregionaal onderwijs te versterken, is
intensiveren van de samenwerking met het ERW-bedrijfsleven. De werkzaamheden betreffen
het ondersteunen met het oog op (effectieve) overdracht van innovatie van bedrijf naar
school, het proces van ontwikkelen, testen en implementeren van het “model van transfer”.
Samen met projectmanagement, partnerscholen en bedrijven en via de genoemde Platforms
bekijken welke werkwijze hiervoor het meest geschikt is, monitoren van de uitvoering en
het voortouw nemen in evaluatie en bijstelling. M.b.t. het onderdeel facility sharing gaat
het om het in kaart brengen van welke opleidingsvoorzieningen er binnen het ERW-gebied
beschikbaar zijn en onder welke condities (inhoudelijk/financieel) ze zouden kunnen worden
gebruikt.
Borging
Essentieel onderdeel van beoogde kwaliteitsverbetering en –borging van MBO-onderwijs
binnen ERW vormt professionalisering van zowel MBO-docenten als –onderwijsmanagers
van de Duitse en Nederlandse partnerscholen. Zij vervullen een cruciale rol in zowel
totstandkoming als invoering en borging van onderwijskundige kaders, kwaliteitssystemen en
certificering.
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Docenten worden vooral getraind op het kunnen managen van hun Euregionale
onderwijsprojecten, terwijl er voor de onderwijsmanagers/schoolleiders conferenties worden
georganiseerd, waarin het realiseren van de voorwaarden voor een duurzaam scholennetwerk
centraal staat.
De werkzaamheden betreffen het ontwikkelen en verzorgen van docent-trainingen. Deze
trainingen dienen zodanig te worden ontwikkeld, dat ze ook na afloop van dit project door de
scholen zelf kunnen worden gegeven (train-de-trainer).
Voorts betreft dit het ontwikkelen en verzorgen van conferenties ten behoeve van
onderwijsmanagers. Nadat deze conferenties zijn afgerond moet een brochure worden
opgeleverd t.b.v. onderwijsmanagers op, die door hen kan worden gebruikt om
grensoverschrijdende ERW-MBO-samenwerking vorm te geven.
In het kader van maatwerkscholing en ondersteuning van individuele (partner-)scholen
dient te worden geïnventariseerd wat de behoefte hieraan is onder de partnerscholen. O.b.v.
schriftelijk advies worden nadere afspraken gemaakt over aard, inhoud, frequentie en inzet
m.b.t. deze maatwerkscholing.
B.2) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht:
Hoofdcategorieën:
80000000 - Diensten voor onderwijs en opleiding
Subcategorieën:
Bijkomende opdrachten:
B.3) Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw: 290 000,00 Munt: EUR
B.4) Afwijkende datum voor de aanvang van de gunningsprocedures en/of de duur
van de opdracht
Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
28/09/2015
Geplande datum
aanvang van de werken: 01/01/2016
voltooiing van de werken: 01/05/2019
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B.5) Aanvullende inlichtingen over percelen
PERCEEL NR 2: ONTWIKKELEN EN UITVOEREN VAN ZOGENAAMDE
‘BAROMETERS’
B.1) Korte beschrijving
Het, in nauwe afstemming met het projectmanagement verder ontwikkelen van de huidige
Barometer. De verbeterde Barometer dient vervolgens te worden uitgevoerd, gerapporteerd
en samen met nader te benoemen stakeholders te worden geëvalueerd en bijgesteld.
De barometer focust zich niet op het genereren van absolute gegevens/informatie over de
Euregionale markt, maar vooral op ontwikkelingen in die markt. Het instrument maakt
daarbij onder andere gebruik van bedrijvenpanels. Het gaat meer specifiek om zicht op de
ontwikkeling van drie kernindicatoren binnen de Euregio Rijn Waal:
- Grensoverschrijdende MKB-arbeid (grenspendelaars) en MBO-stages (vraag van bedrijven
naar MBO-stagiairs).
- Grensoverschrijdende consumentenverkeer (bijvoorbeeld consumenten die de grens
overgaan om te winkelen of boodschappen te doen of patiënten die een medische behandeling
in het buitenland ondergaan).
- Grensoverschrijdende producenten (bijvoorbeeld bouwbedrijven die opdrachten uitvoeren
aan de overzijde van de grens).
In totaal dienen in de periode 2016-2019 ca. drie (3) barometers te worden uitgevoerd,
volgens de cyclus testen, evalueren, bijstellen, uitvoeren. De rapportage geschiedt dusdanig
dat deze bruikbaar is voor zowel het Nederlandse en Duitse MBO als overige stakeholders,
waaronder Eures, UWV, Arbeitsagenturen en UWV binnen het ERW-gebied.
B.2) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht:
Hoofdcategorieën:
73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
Subcategorieën:
Bijkomende opdrachten:
B.3) Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw: 80 000,00 Munt: EUR
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B.4) Afwijkende datum voor de aanvang van de gunningsprocedures en/of de duur
van de opdracht
Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
28/09/2015
Geplande datum
aanvang van de werken: 01/01/2016
voltooiing van de werken: 01/05/2019
B.5) Aanvullende inlichtingen over percelen
PERCEEL NR 3: HET DOEN VAN ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN
VAN DE BEOOGDE DOELEN EN RESULTATEN VAN HET PROGRAMMA
LER(N)ENDE EUREGIO V
B.1) Korte beschrijving
Onderzoeken welke de effecten zijn van de beoogde doelen en nagaan of het project ook
daadwerkelijk bijdraagt aan de vermindering van de barrièrewerking van de grens voor
burgers en instituties.
Het betreft het inrichten van het onderzoeksprogramma, uitwerken van een
onderzoeksvoorstel en het uitvoeren van een 0-meting en 2 effectmetingen. Na afronding
van genoemde onderzoeken wordt een eindrapportage opgeleverd met conclusies en
aanbevelingen/adviezen. Tevens het deelnemen aan nader te bepalen meetings, overleggen of
conferenties, voor zover die relevant zijn in het kader van het onderzoek.
Het onderzoek dient de uitvoering van het project te ondersteunen, oftewel de resultaten
van de metingen leveren input voor de verdere uitvoering en (bij-)sturing van het project.
Daarmee krijgt het onderzoek een dynamisch karakter. Er zullen slechts in beperkte mate
“harde” data beschikbaar zijn met als gevolg dat veel informatie via interviews met de
diverse stakeholders (scholen, bedrijven, overheid) zullen moeten worden verkregen.
B.2) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht:
Hoofdcategorieën:
73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
Subcategorieën:
Bijkomende opdrachten:
-
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B.3) Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw: 145 000,00 Munt: EUR
B.4) Afwijkende datum voor de aanvang van de gunningsprocedures en/of de duur
van de opdracht
Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
28/09/2015
Geplande datum
aanvang van de werken: 01/01/2016
voltooiing van de werken: 01/05/2019
B.5) Aanvullende inlichtingen over percelen
-

