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VOOR U LIGT DE PUBLICATIE MET ERVARINGSVERHALEN VAN 
DEELNEMERS VAN ONDERWIJSINSTELLINGEN, BRANCHE-
ORGANISATIES, OVERHEID EN HET MKB. ZIJ VERTELLEN OVER 
HUN ERVARINGEN EN KENNIS DIE ZIJ HEBBEN OPGEDAAN 
TIJDENS DEZE KLEINSCHALIGE EUROPESE SAMENWERKING 
IN HET KADER VAN EEN PARTNERSCHAPPROJECT.

Een partnerschapproject is de meest recente actielijn binnen het 

Leonardo da Vinci-programma. Deze actielijn werd in 2008 gelanceerd 

om de hiaat te vullen tussen mobiliteitsprojecten en de groot-

schalige multilaterale projecten. Een partnerschapproject kan dienen 

ter voorbereiding van een toekomstig grootschalig samenwerkings-

project, als aanvulling op een mobiliteitsnetwerk of om internationaal 

samen te werken aan de ontwikkeling en implementatie van gemeen-

schappelijke producten. Deze actie is laagdrempelig en daarom zeer 

geschikt voor samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Voor 

veel organisaties is dit een eerste stap naar Europese samenwerking.

De focus van de projecten ligt op het verbeteren van de link tussen 

de wereld van onderwijs en de wereld van werk. Dit is dan ook het 

Europese strategische thema dat sinds 2011 van kracht is. De partners 

binnen een partnerschap dienen vanuit beide werelden te komen.

De partners hebben samengewerkt rond een specifiek onderwerp 

of thema en bezochten elkaar voor uitwisseling van ervaringen 

en goede praktijken. Subsidiering vond plaats op basis van lump- 

sum, gekoppeld aan het aantal bezoeken dat de aanvrager aan 

het buitenland bracht. 

Het Leonardo da Vinci programma is onderdeel van het Europese 

subsidieprogramma een Leven Lang Leren. Het doel van dit pro-

gramma, waaraan 33 Europese lidstaten deelnemen, is bevordering 

van transnationale competenties, verbeteren van de kwaliteit 

van het beroepsonderwijs en -opleiding, aanpassing van beroeps-

onderwijs en-opleidingssystemen en het vinden van nieuwe uit-

dagingen. Het programma financiert, met verschillende project-

mogelijkheden voor verschillende doelgroepen, uitwisselings-

mogelijkheden voor het opdoen van kennis en ervaring in Europa.

Naast de resultaten en ervaringen uit de verschillende ervarings-

verhalen geeft deze publicatie een duidelijk beeld van wat een 

partnerschapproject inhoudt en wat de mogelijkheden zijn. U krijgt 

een indruk hoeveel organisaties gebruik hebben gemaakt van deze 

mogelijkheid, wat de impact hiervan is en uit welke sectoren zij 

afkomstig zijn. 

Als u na het lezen van deze publicatie meer wilt weten dan 

verwijzen wij u naar onze website www.leonardodavinci.nl. 

Laat u door deze projecten inspireren tot een Europees samen-

werkingsproject, met of zonder subsidie!

Wij wensen u veel leesplezier.

NA LLP Leonardo da Vinci Nederland

Inleiding

INLEIDING
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Quotes deelnemers

QUOTES DEELNEMERS

  in  onze  organisatie  is  stage  

nu  ook  mogelijk  voor  

buitenlandse  leerlingen “Leraren zijn nu meer 
internationaal en proactief 

in hun samenwerking 
met bedrijven”

“Een partnerschap is een goede vorm om elkaar te leren kennen 

en samen te werken aan concrete resultaten”

 bedrijven werden zich zeer bewust van de 
noodzaak van goed opgeleide medewerkers 
op alle niveaus

,,

,,

“Het feit dat we nieuwe dingen kunnen leren en toepassen 
is zeer motiverend omdat we konden zien dat het werk dat we doen zinvol is”

“Betrokken bedrijven werden meer concurrerend in hun branche”

“Dankzij de groep van deskundigen kon de doelstelling op een 
gedetailleerde manier besproken worden”

“Voor verbinding heb je ook 
gezamenlijke problematiek nodig”

* Deze quotes zijn afkomstig van de projecten die opgenomen 

zijn in deze publicatie.
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“Zorg voor opleidingsmogelijkheden voor mensen met een beperking 
zodat ze door kunnen blijven groeien“

“Ik zal nooit meer klagen over de staat 
van onderhoud van mijn school” “Nu ik het onderwijs in Turkije 

heb gezien, ben ik uitermate positief verrast en vraag ik me af waarom ze nog bij Europa willen horen

 ondanks onze tegenwerking, over een poosje moet de EU op zijn knieën om bij Turkije te mogen horen ….”

dit project 
kon worden

geintegreerd in een ander project,
een aanvulling van grote waarde  

,,

,,

“Mijn taalkennis is behoorlijk vergroot, 
ik kan beter omschakelen nu”

“Ik vind het geweldig om deze week met medestudenten en ook 

met docenten dezelfde scholen te bezoeken en te praten over de 

toekomst van onderwijs” “Denk niet in beperkingen
maar in mogelijkheden”

“We hebben inzicht in de verschillende 
onderwijssystemen gekregen.”

“Bewustwording van de voordelen 
van het werken in een partnerschap 
met bedrijven, nu een nog grotere 
behoefte om het onderwijs in 
bedrijven aan te pakken”

“Laat mensen met een beperking 

het vooral zelf doen als ze dat kunnen 

en luister naar wat ze zeggen”
,,

,,

“Opmerkelijk om te zien hoe verschillende Europese belanghebbenden kunnen 
werken aan één gemeenschappelijk doel”

Het is ook een ervaring 
om flexibel te moeten 

zijn tijdens het reizen ,
daar leer je van   

ii

ii

i

“Leerzaam  om  van  andere  landen  t e lere n en  te  vergelijken

“Het was interessant en leerzaam 
van beide kanten, met of zonder 

verstandelijke beperking”

“Het is goed om 

verschillende 

mensen te ontmoeten 

die in hetzelfde veld werkzaam zijn  ”



Doelgroepen.
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Voorwaarden en doelstellingen

VOORWAARDEN EN DOELSTELLINGEN

vrijwilligersorganisaties

coördinatoren 
internationalisering

vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven

gemeenten
sociale

partners

stafmedewerkers
HRM

universiteiten

loopbaanbegeleiders

beleidsmedeyerkers

adviesbureaus

handelsorganisaties
trainers

docentenloopbaanadviseurs

verenigingen

regionale
overheid

vertegenwoordigers 
uit het bedrijfsleven

overheden

stakeholders

onderzoeksorganisaties

kenniscentra
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Toekenningscriteria.

Impact.

Doelen.

loopbaanbegeleiding en -advies 

uitwisseling 
van ervaringen

versterking relatie 
onderwijs-arbeidsmarkt

inspelen op benodigde kwalificaties
voor de arbeidsmarkt

kwaliteitsborging in 
beroepsonderwijs en - opleiding

i

ontwikkeling gemeenschappelijke concepten

bevordering  van  de  erkenning  

van  niet -formeel  en  informeel  leren

uitwisseling 
van docenten 

en/of leerlingen 

verbetering kwalificaties van leraren en opleiders

transparantie van 
beroepsonderwijssystemen 
(ECVET, EQF, Europass)

kwalitatief goed werkprogramma 

toegevoegde 
   uropese waarde 

relevantie voor het 
middelbaar beroepsonderwijs

partners uit drie verschillende EU-landen

alleen voor rechtspersonen

minimale en 
maximale projectduur 

van twee jaar

evenwichtige betrokkenheid van partner

definiëring verwachte impact

kennismaking andere culturen

Nieuw samenwerkingsverband

toekomstig 
samenwerkingsproject 

nieuwe concepten

nieuwe contacten

organisatie is nu sterker verankerd in transnationale netwerken

kwaliteitsverbetering 
van beroepsonderwijs 

en –opleiding

buitenlandervaring
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VAN 2008 TOT EN MET 2011 ZIJN IN DE DEELNEMENDE 
EUROPESE LANDEN 3.894 PARTNERSCHAPPROJECTEN 
GESUBSIDIEERD. IN NEDERLAND ZIJN VAN 2008 TOT EN MET 
2013 287 PROJECTEN GESUBSIDIEERD WAARBIJ ÉÉN OF 
MEERDERE NEDERLANDSE ORGANISATIES ZIJN BETROKKEN. 
UIT ONDERZOEK BLIJKT DAT WANNEER HET DRAAGVLAK 
VOOR INTERNATIONALISERING BINNEN ORGANISATIES NIET 

GROOT IS, MEN AFHANKELIJK IS VAN DEZE SUBSIDIE. HET 
ZIJN VOORAL MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJSINSTEL-
LINGEN DIE SUBSIDIE VOOR EEN PARTNERSCHAPPROJECT 
AANVRAGEN. WE CONSTATEREN EEN GROEI VAN DEELNAME 
VANUIT STICHTINGEN EN VERENIGINGEN, HOGER ONDERWIJS-
INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN.

Feiten en cijfers

FEITEN EN CIJFERS

Aantal werknemers per organisatie  n  482 .

Europa 2008  2011

(bron: enquêtes monitoring ongoing/finished Leonardo da Vinci 
Partnerships (inclusief NL)
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Organisaties. Bereik van de organisatie  n  475  . Partnerschap  n  469  .
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Onderwijs-
instellingen

Bedrijven Non-profit
organisaties

Publieke 
organisaties

Onderzoeks-
centra

Stichtingen, 
verenigingen

Advies- 
en loopbaan-
begeleidings-

diensten

Overig

Nieuwe 
partners

Nieuwe en 
bekende partners

Bekende 
partners
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Samenwerking partners na afronding 

project.

Gebruik projectresultaten binnen de 

organisatie  n  447  .

Grootste voordelen.
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Succesfactoren. Gesubsidieerde partnerschapprojecten.Impactmeting na afronding project. Thema s top 6.

Beschikbare subsidie is van € 13,7 miljoen in 2008 toegenomen 
tot € 18,7 miljoen in 20 1 1 .
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Nederland 2008  2013

Organisaties. Projecten per organisatie top 6. Projecten per organisatie. Mobiliteiten per organisatie .

Divers.

Koning 
Willem I 
College

Gemeente
Den

Bosch

ROC 
Friese 
Poort

Quarter 
Media-
tion

BDF ROC 
Albeda

* exacte gegevens zijn niet bekend omdat de partnerschap-
projecten nog niet allemaal zijn afgerond. De data is gebaseerd 
op de aanvragen.

o rg a n i s at i e s
m o b i l it e it e n
p ro j e ct e n

205

3924

287
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Toegekende subsidie . Partnerschapprojecten .

* exacte gegevens zijn niet bekend omdat de partnerschapprojecten nog niet allemaal zijn afgerond. De data zijn gebaseerd op de aanvragen.* exacte gegevens zijn niet bekend omdat de partnerschapprojecten nog niet allemaal zijn afgerond. De data is gebaseerd op de aanvragen.

Gezamenlijke inspanning van het NA LLP Leonardo da Vinci met de beoordelende experts en ook de kwaliteit van de ingediende 
projectvoorstellen heeft geleid tot een stijging van het aantal coördinatoren in 20 1 3.



IMPACTONDERZOEK IMPACTONDERZOEK 26 | 27

Impactonderzoek

In 2010 is door het Finse en Nederlandse NA LLP Leonardo da Vinci 

een enquête uitgezet voor het monitoren van lopende partnerschap-

projecten. 18 Europese landen maken hiervan al gebruik. In 2013 

heeft het NA LLP Leonardo da Vinci Nederland een enquête uitgezet 

voor impactmeting van afgeronde partnerschapprojecten. Inmiddels 

is deze in zeven Europese landen uitgezet. Statistische resultaten 

van deze enquête vindt u terug in de paragraaf ‘feiten en cijfers’. 

Meer dan de helft van de respondenten is afkomstig uit het beroeps-

onderwijs (VET). Een kwart van de organisaties is regionaal 

georiënteerd. Een substantieel aan nieuwe partners komt bij het 

partnerschap nadat het subsidietraject is afgelopen. Positief is ook 

het bijna 100% scorende resultaat van het gebruik van resultaten 

in de eigen organisatie en het contact met partners na afloop van 

het project. Gebruik van nieuwe methodes en inzichten én voort-

durende samenwerking met partners worden als grootste voordelen 

gezien.

Voor wat betreft de succesfactoren van het project geven de respon-

denten evenveel credits aan de actieve deelname van leerlingen 

als aan de samenwerking tussen VET-professionals. Interessante 

uitspraken zijn:

“The students involved put much effort in the project work, and 

the teachers were engaged as well. During the meetings, we had 

an opportunity to talk to VET, kitchen and restaurant professionals 

and learn much from them“

“Cooperation between stakeholders is the basis of gaining success! 

Schools, companies and local government meet each other on regular 

basis to realise a well functioning labourmarket! Stakeholders feel 

joint responsible, GREAT!“

“Active students, teachers and co-operation with working life providing

two-day job-shadowing opportunities facilitated the whole process. 

Choosing non-English native speaking partner countries proved to 

be equal starting point for all participated teachers and students“

Wanneer gevraagd wordt naar onvoorziene positieve spin-off wordt 

verdere samenwerking -al dan niet in nieuwe projecten- genoemd, 

maar ook:

“Student's language skills improved in amazing way“

“Local engagement within partner meetings was higher than planned/

expected“

“We had not expected that the outcomes of this project in a small 

area of engineering (construction) would lead to such enthusiasm 

in other (traditionally more conservative) Engineering areas, such 

as Electrical and Electronic Engineering, Mechanical Engineering, 

Woodwork and infrastructure. The success of the BTE project had a 

great impact“

“Possibility to transfer the concept of the project to whatever field 

of vocational education“



DE EUROPESE ARBEIDSMARKT HECHT WAARDE AAN EEN HOGE  
KWALITEIT VAN DIENSTEN EN COMPETENTIES VAN WERK-
NEMERS. DE OVERDRACHT, VERBETERING, HET UPDATEN VAN 
COMPETENTIES, METHODES EN PRAKTIJKEN VOOR HET  
ANALYSEREN VAN DE BEROEPSBEHOEFTEN VAN WERKNEMERS  
IN HET MKB WAREN DE HOOFDDOELSTELLINGEN VAN HET 
PROJECT. HIATEN IN DE VAARDIGHEDEN VAN WERKNEMERS 
WERDEN BESTUDEERD AAN DE HAND VAN DE VERSCHILLEN 
TUSSEN HET ACTUELE EN HET VEREISTE NIVEAU VAN HUN 
COMPETENTIES. SPECIALE AANDACHT WERD BESTEED AAN 
HET UITWISSELEN VAN ERVARINGEN MET METHODES OM DE 
DOELSTELLINGEN EN BEHOEFTEN TE IDENTIFICEREN OP VIER 
NIVEAUS: ORGANISATIE, TEAM, INDIVIDU EN OMGEVING.  
DE FOCUS LAG OP TWEE GROEPEN: DE ALGEMENE BEDRIJFS-
DIRECTEUREN, VERANTWOORDELIJK VOOR DE OPLEIDING, 
EN HET PERSONEEL VAN BEDRIJVEN, DIE GEBRUIKMAKEN 
VAN HET MARKTAANBOD VAN OPLEIDINGSBEDRIJVEN.
 
Partners

In dit project is de Poolse organisatie Malopolska Agencja Rozwoju  

Regionalnego S.A. de coördinator. Zij hebben de Spaanse partner 

benaderd  die ons vervolgens heeft geïntroduceerd. Het partner-

schap is bewust samengesteld met partners met verschillende  

bedrijfsprofielen, culturele achtergronden en professionele ervaring.  

Wij hebben nog regelmatig telefonisch en e-mailcontact met drie 

van de vier partners. Zowel om te kijken naar eventuele nieuwe 

samenwerkingsmogelijkheden als om elkaar op de hoogte te houden  

van informeel nieuws.

Deelnemers

Vanuit Nederland, hebben twee professionals van onze organisatie 

deelgenomen aan de mobiliteiten. Ten behoeve van deskundige 

input namen vanuit de partnersorganisaties specialisten op 

het terrein van trainingsbehoefte-analyse en het evalueren van 

werknemers deel.

 

Mobiliteiten

Er zijn negen mobiliteiten gerealiseerd. De gemiddelde duur van 

de mobiliteiten was twee dagen. De gastlanden waren tijdens de 

mobiliteiten verantwoordelijk voor de notulen, catering en (in-)

formele activiteiten. 

Beschrijving van een mobiliteit

In 2009, in Spanje, hebben we ervaringen, methodes en instrumen-

ten uitgewisseld voor opleidingsbehoeften in de dienstensector. 

De focus lag op de structuur van de vragenlijst. Twee Spaanse 

collega’s presenteerden hun methodes en opleidingsbehoeften 

en hebben deelgenomen aan een vraag- en antwoordsessie. We 

hebben een onderwijsinstelling bezocht waar studenten werden 

geïnterviewd over hun opleidingsbehoeften voor hun professionele 

loopbaan. Partners namen deel aan een trainingsprogramma dat 

ondersteund werd door de gemeente van Sevilla. Dit programma 

biedt jongeren uit randgebieden van Sevilla een kans om een 

basisopleiding te volgen door onder meer het opdoen van praktische 

vaardigheden in de kappers-, loodgieters- en schildersbranche. Ze 

leren communiceren met klanten en collega’s en doen ervaring 

op in de elementaire onderdelen van bedrijfsadministratie. Door 

PROJECTEN IN BEELD

Best practices in vocational 
needs analysis for SMEs 

Projectnummer 
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observatie en feedback van de trainers ontdekten de partners 

dat dit de beste benadering is voor het opdoen van competenties 

en vaardigheden. De partners waren zeer enthousiast. Na het vol-

tooien van deze training zijn de jongeren zeer energiek en positief 

over hun toekomst.  ’s Avonds bezochten de partners een flamenco-

voorstelling van Carmen. In deze projectfase verzamelden de 

partners alle informatie die zij wilden opnemen in het handboek. 

Tijdens de daaropvolgende mobiliteit werden de hoofdstukken 

voor het handboek vastgesteld. La'Met was verantwoordelijkheid 

voor het verzamelen van de hoofdstukken, het proeflezen en het 

samenstellen van de definitieve Engels versie van het handboek 

dat vervolgens is vertaald naar de moedertaal van de partners. 

De informele momenten versterkten de samenwerking en produc-

tiviteit. Vanaf de eerste ontmoeting in Polen ervoeren we iedere 

bijeenkomst als een ontmoeting met goede vrienden en collega's.

Wij hebben nog regelmatig 
telefonisch en e mailcontact 
met drie van de vier partners. 

Resultaten 

Het resultaat van het project is het handboek Training needs 

analysis in SME. Het handboek is uitgebracht in het Engels, Spaans, 

Portugees, Nederlands (Behoefteanalyse in het beroepsonderwijs 

voor het midden- en kleinbedrijf) en Italiaans. Het handboek is 

gebaseerd op materiaal dat is uitgewerkt binnen de vier hoofd-

gebieden: overdracht, verbetering, updating van competenties en 

methodes en praktijken. De tools en methodes voor het analyseren 

van de beroepsbehoeften staan hierin centraal. Het doel van het 

handboek is een antwoord te geven op vraagstukken over behoefte-

analyses in het beroepsonderwijs en het bieden van optimale 

instrumenten en methodes die in dit vakgebied worden gebruikt. 

Voor  en nadelen

Door de prettige samenwerking met de Europese partners hebben 

we het Europese bereik van onze organisatie kunnen vergroten 

door het leggen van goede contacten voor eventuele toekomstige 

samenwerking. Je werkt samen met partners die je niet tegenkomt 

tijdens je dagelijkse werkzaamheden. Je maakt  vrienden voor 

het leven. Het is een ideale gelegenheid om samen te werken aan 

een gemeenschappelijk doel met experts uit verschillende landen. 

De minimale financiële middelen die we tot onze beschikking 

hadden, hebben we ondervonden als enige nadeel.

Impact

De implementatie van de ‘training needs analysis’ binnen onze 

organisatie, op basis van gedeelde ervaringen en methodes van het 

project, heeft positieve resultaten tot gevolg gehad. Medewerkers 

voelen zich meer gewaardeerd en betrokken bij de organisatie. Ze 

hebben een duidelijk beeld van wat zij nodig hebben aan extra 

training om zich persoonlijk te ontwikkelen en om de bedrijfs-

activiteiten beter te kunnen uitvoeren. Voor werknemers, die recent 

zijn afgestudeerd, en nog weinig of geen commerciële ervaring 
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hebben, hebben wij een starterstraining opgezet waardoor zij 

volledig op de hoogte zijn van alle ins en outs van het bedrijfs-

leven.

Wij hebben profijt van de nieuwe zakelijke contacten uit het project. 

Voor mij persoonlijk heeft deelname aan dit project geleid tot 

meer zelfvertrouwen en heb ik leren inzien dat er ook wel degelijk 

overeenkomsten zijn tussen de verschillende culturen.

Via MARR, de coördinator uit Polen, hebben wij deelgenomen aan 

een ander succesvol project met zes universiteiten in Polen. Ook 

hier wordt gekeken naar mogelijkheden om deze samenwerking 

voort te zetten. 

Tip

Ik zou iedereen een partnerschapproject aanraden die geïnteres-

seerd is in uitwisseling van ideeën, methodes en informatie in 

relatie tot een leven lang leren. De ervaring van het reizen en 

partners te bezoeken biedt een uitstekende gelegenheid om te 

ontdekken en meer te leren over de diverse culturen van onze 

wereld. Deze gelegenheid om nieuwe vrienden en collega’s te 

maken mag je niet missen!



DE HUIDIGE ECONOMISCHE SITUATIE ZORGT ERVOOR DAT 
OMGANG MET CARRIÈREVERANDERINGEN CENTRAAL STAAT 
BINNEN TOEKOMSTGERICHT MANAGEMENT. HET DOEL VAN 
DIT EUROPESE PARTNERSCHAP WAS OM EEN NETWERK TE 
CREEREN WAARIN UITWISSELING PLAATSVINDT OVER HOE 
MEN IN DE VERSCHILLENDE EUROPESE PARTNERLANDEN EN 
ORGANISATIES OMGAAT MET CARRIÈREVERANDERINGEN. 
HET FACILITEREN BIJ CARRIÈREVERANDERINGEN VRAAGT OM 
EEN BETERE SAMENHANG TUSSEN WERKGEVERSCHAP EN HRD-
BELEID. HET PROJECT HAD TEVENS ALS DOEL OM PREVENTIEF 
TE KIJKEN NAAR OPLOSSINGEN OM MENSEN AAN HET WERK 
TE HOUDEN. OMDAT ER SPRAKE WAS VAN EEN VERKENNING 
VAN HET THEMA IS GEKOZEN VOOR EEN PARTNERSCHAPPROJECT.

Partners 

In dit project is de Franse organisatie Agefos PME de coördinator. 

Binnen het partnerschap kende men elkaar deels wel en deels niet. 

De nieuwe partners kwamen via bekende partners in het netwerk. 

Bij alle mobiliteiten waren docenten en trainers betrokken. Na 

afronding van het project hebben we alleen nog contact met ROC 

Aventus. Dit contact bestond al voor de start van dit project. 

Voor zover wij weten heeft dit project niet geresulteerd tot andere 

activiteiten of een project in relatie tot dit project.

Mobiliteiten

Er zijn vijf mobiliteiten gerealiseerd, één in elk land. De gemiddelde 

duur van een mobiliteit was twee dagen.

Beschrijving van een mobiliteit

Elke partner heeft hierbij op een eigen manier vormgegeven aan 

het thema van het project. Daarbij is ook aandacht besteed aan 

de culturele achtergronden per land en regio. Een mooi voorbeeld 

hiervan was de bijeenkomst in Polen, die plaatsvond in het Lodz 

filmmuseum waar ‘s avonds Vajda's film "promised land" samen 

werd bekeken. Deze film ging over de relatie tussen de Joodse 

en de Poolse gemeenschap in Lodz in de 19e eeuw. Tijdens de 

verschillende bijeenkomsten was er aandacht voor onder meer 

ongeletterdheid, digitale kloof, talent en ondernemerschap. In 

Nederland werd de bijeenkomst gehost door ROC Aventus en ver-

zorgd door ROC Aventus en Bureau Zuidema. De focus lag tijdens 

deze bijeenkomst op de rol van het ROC als Community College. 

Bureau Zuidema heeft tijdens de bijeenkomst in Nederland met de 

partners vanuit verschillende perspectieven (zoals talentontwik-

keling, hoeden van de Bono) gekeken naar carrièreontwikkelingen. 

Verschillende van de gebruikte modellen zijn door de partners 

meegenomen om in eigen land te bewerken en te gebruiken. 

Daarmee had de bijeenkomst niet alleen een direct, maar ook een 

indirect effect.

Resultaten

Voor een betere ondersteuning voor werkgevers en werknemers in 

hele kleine ondernemingen en mkb’s bij het voorbereiden van 

carrièreveranderingen zijn binnen het project verschillende instru-

menten en praktijken geanalyseerd die in de partnerlanden worden 

gebruikt. Het gaat hierbij om het informeren over welke instru-
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Agefos PME Basse-Normandie (FR) / GIP-FCIP de Basse-Normandie 

(DAFCO) (FR) / ROC Aventus (NL) / Arbeidsforskningsinstituttet 

(NO) / MOSQI.TO (PL) / Anniesland College (UK)

Organisatie

Bureau Zuidema B.V.

Projectpartners

Linda Kluytmans / Jacqueline van Brink
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menten er voor werknemers beschikbaar zijn, het gebruik van 

financiering en praktische ondersteuning. Deze instrumenten zijn 

gebundeld en gepubliceerd op de projectwebsite.

Belanghebbenden moeten in staat gesteld worden om hun beste 

praktijken uit te wisselen en verschillende manieren te vinden om 

het probleem aan te pakken. Dit tegen de achtergrond van de 

huidige economische crisis, met het oog op het uitwerken van 

een breder en ambitieuzer project in de toekomst. 

Tijdens de verschillende bijeen
komsten was er aandacht voor 
onder meer ongeletterdheid  
digitale kloof  talent en onder
nemerschap.

Voor  en nadelen

Het voordeel van een partnerschapproject is dat de aanvraag en 

rapportage relatief eenvoudig zijn, omdat er geen uitgebreide 

calculatie aan te pas komt en de activiteiten vooral rondom de 

mobiliteiten plaatsvinden (weinig onderzoeks- en ontwikkelwerk, 

geen pilots). Dat is ook een nadeel omdat de projectkaders vooraf 

niet altijd duidelijk zijn. Een ander nadeel is dat de inhoudelijke 

rapportage relatief omvangrijk is in relatie tot het project. 

Onverwachte problemen

Tijdens de verschillende mobiliteiten heeft elke partner vanuit 

eigen perspectief naar het thema gekeken. Omdat de doelgroepen 

zo divers waren, bleek in de round-up dat de verbinding best 

lastig was. Dit was een belangrijk leerpunt van het project: voor 

verbinding heb je ook gezamenlijke problematiek nodig.

 

Impact

Een aantal mensen dat niet eerder betrokken was bij Europese 

projecten hebben in dit project geparticipeerd. Voor hen was dat 

een nieuwe ervaring en voor Bureau Zuidema een mogelijkheid om 

andere thema’s in de Europese projecten te brengen en te laten 

zien dat formeel en non-formeel leren in elkaars verlengde ligt.

Tip

Een partnerschapproject is een leuke manier om kennis te maken 

met de Europese projecten rondom een leven lang leren. Een kijkje 

in andere landen is zeer inspirerend en kan leiden tot mooie 

(nieuwe) inzichten. Je neemt ook de eigenheid van een land mee. 

In Nederland hebben we bijvoorbeeld gefietst en kennisgemaakt 

met het wild op de Veluwe. Land’s wijs land’s eer. Of het nu eten, 

traditie of gewoonte is, en dat blijft inspirerend.
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KENWERK HEEFT ER VOOR GEKOZEN OM IN HET VERLENGDE 
VAN DE WETTELIJKE BPV TAKEN DE EUROPESE ONTWIKKELIN-
GEN EN HET BELEID TE VOLGEN EN DEZE TE VERTALEN NAAR 
DE NEDERLANDSE HOSPITALITY AND TOERISTISCHE SECTOREN 
IN HET BEROEPSONDERWIJS. DE KWALIFICATIEDOSSIERS 
VOOR DEZE SECTOREN GEVEN DE MOGELIJKHEID OM IN HET 
BUITENLAND EEN PERIODE VAN INTERNATIONALE BEROEPS-
PRAKTIJKVORMING (IBPV) TE ERVAREN EN ERVAN TE LEREN. 
KENWERK HEEFT OP DIT MOMENT CIRCA 2.500 ERKENDE 
LEERBEDRIJVEN IN HET BUITENLAND. OM DE IBPV (KOSTEN)
EFFICIENT UIT TE VOEREN WIL KENWERK HET ERKENNEN EN
BEGELEIDEN VAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN OP AFSTAND 
(DIGITAAL) DOEN BINNEN EEN NETWERK VAN LOCAL AGENTS. 
NAAST HET DIGITAAL REGISTREREN KAN DE LEERMEESTER 
VAN HET BUITENLANDSE BEDRIJF OOK GEBRUIKMAKEN 
VAN EEN DIGITALE HELPDESK TIJDENS DE IBPV-PERIODE. 
KENWERK WERKT HIERBIJ NAUW SAMEN MET COLLEGA-
KENNISCENTRA WAARONDER KC HANDEL, AEQUOR EN ECABO 
EN ACTIEVE ROC’S, O.A. ROC ZADKINE, MIDDEN NEDERLAND, 
MONDRIAAN, ACTIEF OP HET GEBIED VAN INTERNATIONALI-
SERING. DIT PARTNERSCHAPPROJECT WAS BEDOELD OM 
EEN AANZET TE MAKEN MET DE OPBOUW VAN EEN NETWERK 
VAN EUROPESE LOCAL AGENTS EN KENNIS TE MAKEN MET 
HET ECVET-PRINCIPE.

Partners

In dit project is EVTA de coördinator. De betrokken partners waren 

veelal leden van EVTA. Kenwerk is lid van de European Vocational 

Training Association (EVTA). Dit netwerk richt zich op kennisdeling 

en -transfer, vooral gericht op het Europese beleid van beroeps-

onderwijs en –training en arbeidsmarktzaken. Voor het digitaal 

erkennen en begeleiden van buitenlandse bedrijven op afstand 

heeft Kenwerk in samenwerking met EVTA en de projectpartners 

een portal en een netwerk van Europese local agents opgebouwd. 

Het systeem kan natuurlijk ook buiten Europa worden gebruikt. 

Gericht op de hospitality- en toeristische sector zijn er twee 

gemeenschappelijke, tussen Finland en Nederland, modulen ont-

wikkeld die zijn gebaseerd op kwalificatiedossiers. Dit was voor 

Kenwerk de eerste kennismaking met het ECVET-systeem. In een 

follow-up is het de bedoeling om op basis van deze twee modules 

leerlingen uit te wisselen en samen met bedrijven ervaring op te 

doen met het ECVET-systeem in de praktijk.

Deelnemers

In verband met wisselingen van medewerkers heeft de uitwisseling 

van leerlingen pas in het voorjaar van 2013 plaatsgevonden. Dit 

betrof een Finse leerling voor de kwalificatie ‘front office’. De leer-

ling heeft een stage van twee maanden gelopen. In eerste instantie 

was de stage bedoeld voor de front office maar vooral de taal en 

de praktische ervaring vooraf, schoten tekort. Na overleg is het 

programma in de tweede maand omgezet naar andere afdelingen 

binnen het NH hotel. Voor de leerling was het resultaat zeer 

positief. De taalvaardigheid en de persoonlijke ontwikkeling van 

de leerling is enorm gegroeid. Ook de cultuurervaring droeg hier 

sterk aan bij. De zendende partner heeft de nodige feedback gekregen 

ten aanzien van de voorbereiding en het opleidingsprogramma. 
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Kenwerk
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Guus Morjan



PROJECTEN IN BEELDPROJECTEN IN BEELD 38 | 39

De ontvangende organisaties, Kenwerk en het NH hotel, hebben 

veel praktische ervaring opgedaan op het gebied van coördinatie, 

accommodatie en begeleiding. 

 

In dit project is EVTA de coor
dinator. De betrokken partners 
waren veelal leden van EVTA. 

Mobiliteiten

In het project zijn twaalf mobiliteiten gerealiseerd. De gemiddelde 

duur van een mobiliteit was twee tot drie dagen.

Beschrijving van een mobiliteit 

Verschillende expertgroepjes binnen het project hebben elk af-

zonderlijk een specifiek onderdeel samen onder de loep genomen, bij 

elkaar in de keuken gekeken en de resultaten daarvan gerealiseerd. 

Kenwerk heeft zich binnen ons groepje, Finland en Zweden, 

opgeworpen als trekker waarbij een aantal instrumenten, units op 

basis van kwalificaties van de betrokken landen, zijn ontwikkeld 

die in een volgende fase worden uitgeprobeerd. De werkzaamheden 

bestonden veelal uit het vastleggen en produceren van concept-

teksten en voorstellen. Tevens is er een protocol opgeleverd voor 

het uitwisselen van leerlingen. Maar ook het proces dat we met 

elkaar hebben meegemaakt is een product op zich. 

Resultaten

De resultaten van dit partnerschapproject zijn twee units, die we 

hebben ontwikkeld op basis van de kwalificatiedossiers van de 

drie landen en deelname aan een vervolgproject. Binnen dit project 

gaan we ECVET introduceren op nationaal en regionaal niveau, 

wederom in EVTA-verband. 

Voordelen

De ervaring leert dat deze vorm van partnerschappen een goede 

vorm is om elkaar te leren kennen en in samenwerking met elkaar 

te werken aan concrete resultaten. Door bij elkaar en met elkaar 

samen te werken ontstaat er een gemeenschappelijk eigenaarschap 

en gedachtengoed. Men leert elkaar ook vertrouwen. Het is niet 

altijd eenvoudig om de plannen en ideeën concreet, zichtbaar en 

soms tastbaar te maken. Het draagt bij aan de mutual trust en de 

bereikbaarheid bij de follow-up.

Onverwachte problemen

Een leermoment bij dit soort projecten is dat wanneer medewerkers 

wisselen van functie of andere redenen het even schakelen is om 

deze klus over te nemen, omdat binnen de interne organisatie 

internationalisering niet voor iedereen tot de dagelijkse activiteiten 

behoort.

Impact

Op organisatieniveau heeft dit partnerschapproject zeker impact 

gehad. Het heeft ertoe geleid dat we nu weten wat ECVET is en wat 

de plannen zijn op Europees niveau. Door een follow-up-project 

worden ook andere interne medewerkers bij dit onderwerp betrokken 

en geïnformeerd.

Tip

Afhankelijk in welk stadium van internationalisering een organisatie 

verkeerd zou ik altijd adviseren om mee te doen aan een partner-

schapproject of eventueel zelf een project aan te vragen. Vooral de 

out-of-pocket-kosten voor de buitenlandse reizen worden betaald. 

Het geeft de organisatie de ruimte om eens over de grenzen te 

kijken en medewerkers internationaal te maken. Hierbij zou ik wel 

investeren in medewerkers die internationalisering leuk vinden en 

ook voor een langere tijd betrokken kunnen en willen zijn. Duur-

zaamheid is van belang voor het thema maar ook voor het opbouwen 

van netwerken.



HET PARTNERSCHAP RICHT ZICH OP MENSEN MET EEN VER-
STANDELIJKE HANDICAP UIT FRANKRIJK, NOORWEGEN, 
DUITSLAND EN NEDERLAND. HET MOTTO VAN HET PROJECT 
WAS LEREN VAN ELKAAR: LEERPUNTEN BRENGEN EN HALEN. 
HET DOEL WAS TE WETEN TE KOMEN WELKE ROL HET VERDRAG 
VAN DE VERENIGDE NATIES BETREFFENDE DE RECHTEN VAN 
PERSONEN MET EEN HANDICAP SPEELT BINNEN HET DOMEIN 
VAN WERK EN BEROEPSONDERWIJS. MET INTERVIEWS, 
GEMAAKT DOOR DE DEELNEMERS ZELF, ZIJN WERKGEVERS 
GEINTERVIEWD OVER (OPLEIDINGS)MOGELIJKHEDEN, 
DIPLOMA’S EN COMPETENTIES DIE DE DEELNEMERS NODIG 
HEBBEN OM EEN BAAN OP DE REGULIERE ARBEIDSMARKT TE 
KUNNEN VINDEN. DE RESULTATEN HIERVAN LIETEN ZIEN WELKE 
KANSEN EN BARRIÈRES ER ZIJN OM MENSEN MET EEN VER-
STANDELIJKE HANDICAP OP HET WERK TE INTEGREREN.

Partners

In dit project is Haus Freudenberg GMBH de coördinator. Doordat wij 

in het verleden al in twee Europese projecten hebben samengewerkt 

was het eenvoudig om partners te vinden. In 2004 betrof dit het 

Europese project ‘Hand in Hand’. Daarin waren er vele contacten 

over de landsgrenzen, maar vooral een groeiend netwerk met 

Duitse collega’s. Later waren wij partner in het Europese project 

‘Auch Wir Sind Europa’. Dit was een uitwisseling tussen vier landen 

met als thema ‘wonen en leven van mensen met een verstandelijke 

beperking binnen Europa’. Met dat project werd een internationale 

prijs gewonnen, waarbij de eerste aanzet werd gegeven tot een 

vervolgproject. Enkele partners van dit laatste project waren 

bekend met partners uit andere Europese landen, die uiteindelijk 

participeerden in het project ‘Auch wir arbeiten in Europa’.

Deelnemers

Het team van Nederland bestond uit vier deelnemers met een 

verstandelijke beperking, één projectleider en een coach voor de 

deelnemers die mede het project ondersteunde en later de project-

leider verving. Ook twee vaste vrijwilligers, die beide eigenaar 

zijn van een film- en productiebedrijf, ondersteunden het project. 

Daarnaast waren er nog enkele tolken, diverse overige werknemers 

en vrijwilligers betrokken die vooral tijdens de Nederlandse mobiliteit 

extra werden ingezet. 

Mobiliteiten

Er zijn vijf mobiliteiten in ons project uitgevoerd. De eerste 

mobiliteit vond plaats in Duitsland en duurde drie dagen. De 

andere vier mobiliteiten in Nederland, Noorwegen, Frankrijk en 

Duitsland betroffen vijf dagen. 

Beschrijving van een mobiliteit 

Tijdens de eerste mobiliteit is na de kennismaking met de verschil-

lende Europese deelnemers gewerkt aan het uitwerken van de 

interviews met de ‘levensvragen’. Vervolgens zijn de overige inter-

views ook uitgewerkt. Tijdens de verschillende mobiliteiten hebben 

we gesprekken gevoerd met gemeentes, politieke organisaties en 

andere instellingen over de arbeidsmogelijkheden en systemen voor 

mensen met een beperking. We hebben interviews op verschillende 

werkplekken bij diverse bedrijven en instellingen afgenomen. De 

PROJECTEN IN BEELD

 Auch wir arbeiten in Europa

40 | 41PROJECTEN IN BEELD

Projectnummer 

2010-1-DE2-LEO04-04788-2

Projectwebsite

http://www.ook-wij-werken-in-Europa.nl 

Partners

Haus Freudenberg GmbH (DE) / Foyer Jean Thibierge (FR) / Helse 

Forde (NO) / Psykiatrisk klinikk (NO) / Voksenhabilitering (NO)

Organisatie

Stichting Dichterbij (www.dichterbij.nl)

Deelnemers

Jan Knapen (cliëntenraad Dichterbij Venlo e.o., ‘journalist’) / 

Moniek Collin (ambassadeur promotieteam ‘Iedereen kan Sporten’ 

Gemeente Venlo) / Martijn Derks (cliëntenraad Dichterbij Land 
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‘journalist’) / Willem Cranen en Truus Rütter (Woord&Beeld, www.

woord-beeld.net)

Projectpartner

Miriam Linders-Dückers (projectleider en coach medezeggenschap 

stichting Dichterbij)
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deelnemers hebben deelgenomen aan rondleidingen bij verschillende 

werkplaatsen en bedrijven. Met stadswandelingen en activiteiten 

hebben zij kennisgemaakt met de verschillende culturen. Iedere 

mobiliteit werd afgesloten met een evaluatie.

Resultaat

Tijdens het partnerschapproject werd onder meer duidelijk welke 

vormen van (beroeps)onderwijs nodig zijn om meer kans te maken 

op een plaats binnen de reguliere arbeidsmarkt. Ook werd duidelijk 

wat werkgevers en overheid hier zelf nog aan kunnen bijdragen. 

Via deze Europese uitwisselingen en de discussie met politici 

en mensen uit deelnemende brancheorganisaties, leerden de 

deelnemers hoe zij zelfbewust kunnen opkomen voor hun rechten 

die verankerd zijn in het VN-verdrag.

Ons netwerk is regionaal en 
internationaal verbreed en het 
project heeft zeker impact gehad.

Nadeel

Het kost veel tijd en energie om aan alle formele werkzaamheden 

te voldoen. Diverse formulieren zijn in het Engels, waardoor het 

al ingewikkeld wordt om mensen met een beperking in de breedte 

van het project deelachtig te maken. Het zou fijn zijn wanneer 

er gestreefd zou worden naar meer vertrouwen, persoonlijke ont-

moetingen en minder papierwerk. 

Impact

De impact voor de mobiliteit is enorm. Ons netwerk is regionaal en 

internationaal verbreed en het project heeft zeker impact gehad 

op de naamsbekendheid van onze organisatie. Wij leren nog elke 

dag van elkaar, vooral van mensen met een verstandelijke beperking. 

Zij zijn ervaringsdeskundigen! Mensen met een verstandelijke 

beperking kunnen zelf heel veel. Zij stonden centraal in dit project. 

Voor hen waren de ontmoetingen bij uitstek geschikt want zij 

leren vooral door te zien en te doen. De ontmoetingen met de 

deelnemers van de andere landen waren leerzaam, plezierig en 

gaven een versterkend gevoel van eigenwaarde bij iedere deelnemer 

inclusief de begeleiders. Niet alleen was het emotioneel en fysiek 

voor de deelnemers en de begeleiders, maar ook organisatorisch was 

het een enorme verantwoordelijkheid om deze reizen te maken 

met deelnemers met een verstandelijke beperking.

Tip

Informeer bij collega’s, bij andere partijen die al eenzelfde project 

hebben gerealiseerd. Maak eventueel een website waarin alle 

links naar andere websites of adressen van ervaringsdeskundigen 

zijn opgenomen. Vraag bij toekenning van subsidies ook al of 

mensen daartoe bereid zijn.
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'A PROGRAMME FOR EDUCATIONAL LEADERS AND EXPERTS 
IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS.'

VERBETERING VAN INTERNATIONALISERING VAN ONDERWIJS-
INSTELLINGEN, VOOR-, NA- EN BIJSCHOLING EN HET DELEN 
VAN ERVARINGEN OVER SPECIAAL ONDERWIJS EN SCHOOL-
LEIDERSCHAP VAN SCHOLEN IN EUROPA STONDEN TIJDENS 
HET PROJECT CENTRAAL. DE DOELGROEP BETROF EEN UIT-
EENLOPENDE GROEP PROFESSIONALS, ZOALS LEERKRACHT-
OPLEIDERS, (MASTER-)STUDENTEN, LEERKRACHTEN, COÖR-
DINATOREN, SCHOOLLEIDERS EN VERTEGENWOORDIGERS 
VAN PLAATSELIJKE AUTORITEITEN. ALLEN DIE BETROKKEN 
ZIJN BIJ HET LESGEVEN AAN STUDENTEN, OOK HEN MET EEN 
GROTERE ONDERWIJSBEHOEFTE, KUNNEN DIE VERANDERING 
TEWEEGBRENGEN.

Partners

De coördinator van het project was het Deense University College 

Syddanmark. Zij hebben ons benaderd voor samenwerking in dit 

project. Deze partner was al bij ons bekend omdat we al eerder 

studiereizen voor onze studenten hebben georganiseerd waarbij 

scholen en instituten in Kolding werden bezocht. De overige partners 

waren bij aanvang van het project nog niet bekend, met uitzon-

dering van Fontys OSO, de andere Nederlandse partner.

Deelnemers 

Per bezoek werd de projectpartners gevraagd een kleine groep 

studenten en docenten af te vaardigen, waarmee een multilaterale 

groep ontstond. Bij de meeste mobiliteiten waren vanuit de 

deelnemende landen twee docenten en twee studenten betrokken. 

Hierdoor vond een uitwisseling plaats van kennis tussen landen, 

docenten, studenten en disciplines (opleidingen Master Special 

Educational Needs en Master Management). Deelname van deze 

studenten aan dit project was onderdeel van hun studie.

Mobiliteiten

Er zijn 41 mobiliteiten in ons project uitgevoerd. Alle partners 

organiseerden minimaal één studiebezoek. De gemiddelde duur 

van een mobiliteit was een week. De groep deelnemers bezocht 

plaatselijke scholen en organisaties.

Beschrijving van een mobiliteit

Alle deelnemers kregen een introductie van het schoolsysteem 

van het gastland. De deelnemers gingen tijdens het bezoek actief 

aan de slag met discussies over leerlingen met speciale onderwijs-

behoeften (SEN) en schoolleiderschap, steeds in verband met 

veranderend nationaal en internationaal beleid op het gebied van 

speciaal onderwijs en schoolleiderschap. Verschillende scholen voor 

po, vo, mbo en speciaal onderwijs werden bezocht. Ook externe 

experts werden bij het programma betrokken. De verzamelde 

observaties en gegevens tijdens het bezoek vormden de basis van 

de opdrachten voor de deelnemers. De deelnemers maakten na 

afloop een verslag in het Engels. 

Resultaten

Met dit partnerschapproject is de kennis en inzicht van elkaars 
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onderwijsinstellingen en onderwijssystemen vergroot. We hebben nu 

meer contacten met SEN en schoolleiderschap in de organiserende 

landen. Het taalvaardigheidsniveau van de meeste deelnemers 

is vergroot. Ook de voorgenomen voortgang met betrekking tot 

wederzijds organiseren van studiebezoeken is vergroot. Daarnaast 

zijn er artikelen, werkstukken en presentaties in het kader van de 

studiebezoeken gerealiseerd. 

Voor  en of nadelen 

Een probleem was het rekruteren van studenten voor de studie-

bezoeken. De meeste opleidingen die betrokken zijn, zijn deel-

tijdopleidingen voor leerkrachten in een Masterprogramma die allen 

een baan en een studie hebben en moeilijk tijd konden vrijmaken. 

Voor het Seminarium voor Ortopedagogiek zijn alle studiebezoeken 

door twee studenten en twee docenten bezocht. 

Er vond een uitwisseling plaats 
van kennis tussen landen  
docenten  studenten en verschil
lende disciplines. 

Impact

De contacten van internationale partners van onze deelnemers 

zijn uitgebreid. Deze contacten kunnen zij gebruiken voor hun 

studiegroepnetwerken en Europese samenwerkingsprojecten in de 

toekomst. Onze inzichten ten aanzien van ‘internationalisation at 

home’ zijn verbeterd. Voor de deelnemende studenten was de 

impact vooral toe te schrijven aan het Europese perspectief dat 

kon worden toegevoegd aan hun studie en dagelijkse werkzaam-

heden. Deelnemers hebben geleerd dat er ook andere manieren 

zijn om problemen op te lossen doordat ze in discussies werden 

gewezen op verschillende nationale standpunten.

Tip

De opbrengsten voor deelnemers zijn direct groot en inspirerend. 

De opbrengsten voor het instituut echter ook. Wel is de tijdsin-

vestering er een om rekening mee te houden. Het plannen van 

de reizen door drukbezette mensen leidt tot overvolle agenda's. 

Niettemin kan ik het iedereen aanbevelen.
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HET PARTNERSCHAP BESTAAT UIT VIER VERSCHILLENDE 
COLLEGES WAAR DEELNEMERS ONDER ANDERE WORDEN OP-
GELEID TOT PROFESSIONALS IN DE ZORG EN DE VERPLEGING. 
HET VERNIEUWENDE VAN DIT PARTNERSCHAPPROJECT IS 
HET COLLABORATIEVE LEERPROCES VAN LEERLINGEN UIT DE 
VERSCHILLENDE DEELNEMENDE PARTNERLANDEN. HET 
PROJECT RICHT ZICH OP SPECIFIEKE KERNCOMPETENTIES DIE 
DEEL UITMAKEN VAN DE CURRICULA VAN DE OPLEIDINGEN 
TOT VERPLEEGKUNDIGE. DOOR TRANSNATIONALE SAMEN-
WERKING WORDEN KENNIS EN KUNDE GEDEELD. 

Partners

Helsinki Vocational College is de Finse partner waar het Kellebeek 

College al jaren mee samenwerkt. Zij zijn coördinator van dit project 

en wij zijn door hen benaderd om deel te nemen. De Belgische 

partner uit Roeselare is geen onbekende partner voor ons, hoewel 

we nog nooit hebben samengewerkt in een project. De Duitse 

partners uit Mönchengladbach zijn wel nieuw voor ons. Zij zijn 

via Helsinki Vocational College bij het Safe Care project gekomen. 

Door kennismaking met collega’s van dit college is verdere 

samenwerking ontstaan en hebben Duitse leerlingen een stage 

uitgevoerd in Nederland. Het contact met alle partners is zeer 

goed.

Deelnemers

Per georganiseerde werkweek hebben twee docenten en zes leer-

lingen verpleegkunde van verschillende leerjaren deelgenomen. 

De groep werd met opzet samengesteld uit tweede-, derde- en 

vierdejaars leerlingen, zodat zij -voorafgaand aan de werkweek - 

al van en met elkaar konden leren. De leerlingen waren vooral 

erg benieuwd hoe men in andere Europese landen omging met 

het verpleegkundige onderwerp dat die week centraal stond. De 

docenten hadden een begeleidende en coachende rol voor, tijdens 

en na de werkweek. De coördinator internationalisering was aanwezig 

tijdens de eindevaluaties van twee werkweken. 

Mobiliteiten

Er zijn tijdens het project 24 mobiliteiten uitgevoerd. Een mobiliteit 

is een werkweek met aankomst op een zaterdag en vertrek op de 

zaterdag daaropvolgend.

Beschrijving van een mobiliteit

Ieder deelnemend college heeft een werkweek georganiseerd, waar-

in steeds een verpleegkundig onderwerp centraal stond. In de 

voorbereiding op de werkweek verdiepten leerlingen en docenten 

zich in het thema, om op deze manier het Nederlandse uitgangs-

punt goed weer te kunnen geven en hun ervaringen te kunnen delen. 

De voorbereidingen bestonden uit het uitwerken van opdrachten 

en het samenstellen van presentaties. 

Tijdens de werkweek lag de nadruk op transnationale samenwerking, 

om zo met elkaar de verpleegkundige zorg aan cliënten te bespreken 

en te bediscussiëren. In de werkweek waren twee job-shadow-dagen 

gepland waardoor de leerlingen en docenten de mogelijkheid kregen 

een kijkje in de keuken van de samenwerkende organisaties te nemen. 

Het doel van deze korte stage was om kennis te maken met de 
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zorgorganisaties in het organiserende Europese land en tevens om 

na te gaan hoe er in die organisatie omgegaan werd met het ver-

pleegkundige onderwerp dat die week centraal stond. Voorafgaand 

aan de job-shadowing werd een gezamenlijke lijst van observatie-

punten opgesteld, waarvan de leerlingen na hun stage verslag  

moesten uitbrengen. De onderwerpen die centraal hebben gestaan 

tijdens de vier verschillende werkweken waren: hygiëne, ergonomie 

en verpleegkundige hulpmiddelen, communicatie en respectvol 

handelen en assisteren van cliënten bij ADL.

Docenten werkten tijdens de werkweek samen met leerlingen en 

met collegadocenten van andere colleges discussieerden zij over 

het curriculum. 

De coördinator internationalisering bewaakte de lijnen en was 

verantwoordelijk voor de communicatie zoals het geven van 

instructies, verplichte opdrachten en verslagen via het online 

leerplatform Fronter. De coördinator was tevens verantwoordelijk 

voor de disseminatie.

Tijdens de werkweek lag de 
nadruk op transnationale samen
werking  om zo met elkaar 
de verpleegkundige zorg aan 
clienten te bespreken en te
bediscussieren.

Resultaten

Met het collaboratief leren hebben de deelnemers meer inzicht 

gekregen in de verschillen en overeenkomsten van de benadering 

van het verpleegkundige onderwerp en daarmee de zorg voor de 

cliënt. Wetende dat er in de ons omringende landen op een bepaalde 

manier zorg geleverd wordt, heeft deze stage de horizon van de 

leerling letterlijk en figuurlijk verbreed. De voertaal was Engels 

waardoor de spreekvaardigheid van de leerlingen en docenten is 

verbeterd. Ook de durf om in een groep te moeten spreken in de 

Engelse taal is gegroeid, wat een positief effect heeft gehad op 

de taalontwikkeling van de leerlingen. Een ander resultaat is dat 

uit de transnationale groepen vriendschappen zijn ontstaan. Zij 

hadden ook na de projectweek nog contact met elkaar via onder 

meer social media. De samenwerkende zorgorganisaties hebben de 

Europese gasten ontvangen en aan de twee job-shadowingdagen 

zinvolle invulling gegeven. 

Voordeel

Het voordeel van deze mobiliteiten is dat het gaat om een week. 

Dit is goed in te plannen voor zowel leerlingen als docenten. 

Daarbij biedt het de mogelijkheid om leerlingen, uit verschillende 

jaren, tegelijkertijd deel te laten nemen aan een internationaal 

project. Omdat de leerlingen nu weten wat Europese samenwerking 

inhoudt, zullen zij later sneller kiezen om voor een langere periode 

stage te gaan lopen in het buitenland. 
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Onverwachte problemen

Voor de uitvoering van job-shadowing in de Nederlandse zieken-

huizen was het afnemen van een MRSA-test een voorwaarde. Bij 

een positieve uitslag mochten de leerlingen geen korte stage 

uitvoeren. Het uitvoeren van de test had impact op de leerlingen. 

Zij vroegen zich vooral af welke gevolgen dit zou hebben voor 

de stage in hun eigen land. Gelukkig was geen van de leerlingen 

MRSA-positief. Bij een eventueel volgend project in een ziekenhuis 

zal er meer aandacht besteed moeten worden aan deze voorwaarde. 

Het afnemen van deze test heeft wel een extra discussie over de 

verschillen in hygiëne en het werken volgens protocol opgeleverd.

Het gebruikte online platform FRONTER bleek niet erg gemakkelijk 

in gebruik voor leerlingen en docenten. In de toekomst zullen we 

kiezen voor een ander platform. 

Impact

Deze mobiliteiten hebben als resultaat dat meer docenten zich 

betrokken voelen bij internationalisering. Leerlingen hebben de 

kans gekregen om deel te nemen aan deze werkweek en weten 

door hun ervaring of zij voor een langere periode stage willen 

gaan lopen in het buitenland. Daarbij blijkt dat het samenwerken 

aan een verpleegkundig onderwerp gedurende een werkweek veel 

stof tot nadenken en discussie geeft. De opgedane kennis en 

vaardigheden gebruiken de leerlingen in hun werk als leerling 

verpleegkunde.

Tip

Wees helder in de formulering van opdrachten die vooraf gaan aan 

een projectweek. Geef daarbij ook weer wat er van de deelnemers 

verwacht wordt gedurende de projectweek.



DE GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH HEEFT HET INITIATIEF 
GENOMEN OM BASISSCHOLEN, HET VOORTGEZET ONDERWIJS, 
BEROEPSONDERWIJS EN JONG ONDERNEMEN (JUNIOR 
ACHIEVEMENT) BIJEEN TE BRENGEN IN EEN LOKALE WERK-
GROEP OM DE MOGELIJKHEDEN TE BESPREKEN VOOR EEN 
DOORGAANDE LEERWEG VOOR ONDERNEMENDHEID EN 
ONDERNEMERSCHAP IN HET ONDERWIJS. ALLE PARTNERS 
ONDERKENNEN DAT ONDERNEMENDHEID ALS ATTITUDE EN 
COMPETENTIE VAN WEZENLIJK BELANG IS VOOR LEERLINGEN, 
SCHOLEN, DE ARBEIDSMARKT EN DE SAMENLEVING ALS GEHEEL. 
DE BEHOEFTE AAN DEZE DOORGAANDE LEERWEG IS HET START-
PUNT VOOR DE VERZAMELING EN UITWISSELING VAN KENNIS 
OVER DIT ONDERWERP MET ELKAAR EN OP BREDER NIVEAU. 

Partners

In dit project is de Gemeente ‘s-Hertogenbosch de coördinator. 

Binnen het partnerschap waren de partners al bekend vanwege 

samenwerking in eerdere internationale projecten. Al sinds 2009 

werken wij binnen het Lifelong Learning programma met projecten 

gericht op vroegtijdig schoolverlaters, loopbaanbegeleiding en 

aansluiting beroepsonderwijs naar arbeidsmarkt.

Het partnerschap is een verfrissende, luchtige manier om informatie 

over ondernemerschapsonderwijs te verzamelen en te delen, infor-

matie die meer omvat dan alleen papier of theorie. In een partner-

schap kan men over het onderwerp praten en zien, ruiken en voelen 

wat het in de praktijk inhoudt.

Mobiliteiten

Er zijn vijf mobiliteiten gepland, één in elk land. Het doel is uit-

wisseling van kennis en werkwijzen op het terrein van ondernemers-

geest binnen het (doorgaande) onderwijs van het verplichte onder-

wijsstelsel op internationaal niveau. De beoogde discussiepunten 

zijn de ontwikkeling van een ondernemerscultuur en ondernemers-

geest op scholen door schoolbesturen en leerkrachten, het bespreken 

en onderzoeken van ondernemersgedrag onder leerlingen en de 

vereiste kerncompetenties en vaardigheden voor de ontwikkeling 

van een ondernemerscultuur en ondernemersgeest.

Beschrijving van een mobiliteit

Tijdens een mobiliteit bezoeken we scholen waar ondernemendheid 

en ondernemerschap binnen het onderwijs is opgenomen in het 

lesaanbod. Onderwerpen die in de bijeenkomsten tijdens workshops 

en discussies worden besproken, zijn:

•  ideeën over het creëren van omgevingen voor ondernemendheid 

en ondernemerschap in het onderwijs;

•  ideeën over de mogelijke methodiek voor ondernemendheid en 

ondernemerschap in het onderwijs; 

•  ideeën over samenwerking tussen scholen in een doorgaande 

leerweg en

•  ideeën over de aanpak ten aanzien van het bedrijfsleven.

Elk onderwerp wordt besproken op zowel het niveau van het 

schoolbestuur en het onderwijspersoneel als op het niveau van 

leerlingen.
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Het gastland draagt de verantwoordelijkheid voor het werkbezoek 

dat zij organiseren in het kader van dit partnerschapproject. 

Resultaten

Tijdens de bijeenkomsten willen we kennis uitwisselen en beste 

werkwijzen delen. Na afloop van het partnerschap weten alle 

organisaties welke kerncompetenties en vaardigheden noodzakelijk 

zijn en ontwikkeld dienen te worden. Ze weten en hebben gezien 

welke structuur op scholen het beste werkt en nodig is. De scholen 

implementeren een beleid waarin een doorgaande leerweg voor 

ondernemendheid en ondernemerschap is opgenomen. De kennis 

wordt vertaald naar ons lokale niveau.

Het partnerschap is een verfris
sende  luchtige manier om 
informatie over ondernemer
schapsonderwijs te verzamelen 
en te delen.

Onverwachte problemen

Omdat het partnerschapproject zich nog in de beginfase bevindt, 

hebben we nog geen problemen in de samenwerking of anders 

ondervonden. Overigens verwachten we ook geen problemen. Van 

tevoren zijn verwachtingen goed met elkaar besproken.

Impact

Met uitwisseling van kennis en werkwijzen op het terrein van 

ondernemersgeest en de ontwikkeling van ondernemersgedrag 

(vaardigheden en competenties) binnen een doorgaande leerweg 

willen we de bewustwording onder schoolbesturen vergroten. We 

willen dat er een besef komt dat voor een ondernemerscultuur en 

ondernemersgeest een doorgaande (vloeiende) leerweg de meest 

efficiënte en kwalitatieve manier is om kerncompetenties te ontwik-

kelen. Het partnerschap is in 2012 van start gegaan en eindigt in 

2014.

Vanwege het belang van dit onderwerp hebben we een aanvraag 

voor een Transfer of Innovation project, binnen de Call 2013, 

met als titel Development Entrepreneurial Approach in Learning 

(DEAL) ingediend. Het doel is om op lokaal niveau een door-

gaande leerweg te ontwikkelen en te implementeren. Dit project 

is helaas afgewezen.

Tip

Een partnerschap geeft het meeste rendement als het is ingebed in 

een breder verband en netwerk. Het HELP-partnerschap is onder-

deel van proces waarbij we op lokaal niveau elkaar versterken. 

Ondernemendheid en ondernemerschap in het onderwijs als door-

gaande leerweg is onderdeel van lokale beleidsdoelen. Aansluiting 

bij het eigen beleid is van belang om een kennisuitwisseling in 

een partnerschap op waarde te kunnen schatten.
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nieuw netwerk

extra mogelijkheden voor de toekomst
kennismaking met de buitenlandse (onderyijs)cultuur

buiten de eigen vertrouwde omgeving 
kunnen denken en werken

verbetering van de Engelse en Duitse taal

nieuwe inzichten in manier van werken

kennismaking andere culturen

Nieuw samenwerkingsverband

toekomstig 
samenwerkingsproject 

nieuwe concepten

nieuwe contacten

organisatie wordt sterker verankerd in transnationale netwerken

kwaliteits-
verbetering van 

beroepsonderwijs en 
–opleiding

buitenlandervaring


