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Hoofddoel
Jongeren in opleiding in de EUREGIO verwerven de competenties om samen te 
werken met klanten, cliënten, zorgvragers, collega’s en opdrachtgevers uit het 
buurland. Daardoor wordt het ook vanzelfsprekend om een baan niet alleen in het 
eigen land, maar ook in het buurland te zoeken en te vinden. 
Daarvoor gaan wij het beroepsonderwijs in de regio van de projectpartners waar 
mogelijk grensoverschrijdend inrichten en aanpassen aan de behoeftes van de 
Euregionale arbeidsmarkt. 
Het project sluit aan op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven en de lokale
overheden (D/NL). Het project levert stabiele en robuuste 
samenwerkingsverbanden op, die ook na afloop van de projectfase duurzaam
zullen blijven bestaan.



De leadpartners van de Interreg V projecten “De ler(n)ende Euregio doet 
het “ en “Leren zonder grenzen” hebben in februari 2017 de intentie 
uitgesproken, vanaf nu samen te werken en de stapsgewijze integratie van 
beide projecten te bevorderen. Het is de gemeenschappelijke ambitie, in 
de nabije toekomst te komen tot een grensbreed netwerk van 
Nederlandse en Duitse scholen voor Middelbaar beroepsonderwijs, in de 
wetenschap dat het de aankomende vakmensen op MBO niveau zijn, die 
een sleutelrol vervullen bij het bevorderen van een bloeiende Euregionale 
economie. Deze intentie tot samenwerking is daarbij een belangrijke stap 
vooruit. 

Euregionale samenwerking



Om uitwisseling, betrokkenheid en samenwerking te stimuleren en te bestendigen, kent het project 
Leren zonder grenzen de volgende pijlers.

1. Platformbijeenkomsten
Per branche bijv. logistiek en (detail)handel komen vertegenwoordigers van Duitse en Nederlandse 
scholen bij elkaar.

2. Wedstrijden
Voor bijv. logistiek en (detail)handel strijden Duitse en Nederlandse studenten om de eer en een prijs

3. Mobiliteit
Mobiliteit is een uitwisseling van docenten en studenten om kennis te maken of als onderdeel van 
een project.

4. Tandems
Tandems zijn projecten tussen scholen om euregionaal onderwijs te maken en te geven.

5. Stages
Euregionale stages: Nederlandse en Duitse studenten lopen over de grens stage.

Mobiliteit- tandem- stage



Ausbildungsinhalte  vermittlen
Overdracht van opleidingsinhoud

Kompetenzen: Kenntnisse, Fähigkeiten, Verhalten / competenties: kennis, vaardigheden en gedrag

Gelb/ rot Lernprogramm D Rot/ grün Lernprogramm NL
studieprogramma D studieprogramma NL

Fokus auf/ focus op:

1. Gelb:zusätzliche Kompetenzen für NL 2. Grün: zusätzliche Kompetenzen für D
aanvullende competenties voor NL aanvullende competenties voor D

3. Rot: der gemeinsame Teil des Programms D und NL
het gemeenschappelijk deel van het programma D en NL



Voor Mobiliteit
Vergoeding van de feitelijk gerealiseerde materiële kosten als bushuur, entreegelden, 
lunch, te declareren tot een maximum van €50,- per deelnemer, te declareren door de 
reizende school.

Uren van docenten door de school in NL en D geschreven en opgevoerd als 
cofinanciering, maar worden niet uitbetaald.

Meer informatie is te vinden in de projectdocumenten die te downloaden is via 

http://lerende-euregio.com/nl/scholen/projectdocumenten ; hier zijn ook de aanvraag-
en declaratieformulieren Mobiliteit te vinden.

Subsidie

http://lerende-euregio.com/nl/scholen/projectdocumenten


Voor Tandems
Vergoeding van de feitelijk gerealiseerde materiële kosten zoals drukwerk, reis en 
verblijf volledig.

Uren van docenten worden door de school in NL en D geschreven en ook opgevoerd als 
cofinanciering, maar worden voor de Nederlandse scholen voor 50% vergoed maar niet 
voor de Berufskollegs.

Meer informatie is te vinden in de projectdocumenten die te downloaden is via 

http://lerende-euregio.com/nl/scholen/projectdocumenten ; hier zijn ook de aanvraag-
en declaratieformulieren Mobiliteit te vinden.

Subsidie

http://lerende-euregio.com/nl/scholen/projectdocumenten


Verantwoordelijkheden 
leadpartner en projectmanager
• verantwoordelijk voor het projectmanagement en de administratieve sturing van het 

project: uitbetalingsverzoeken, eindbestedingsbewijs, voortgangsrapportages en een 
eindverslag

• controle van de individuele werkpakketten en zorgen dat alle projectpartners hun taken 
uitvoeren en aan hun verplichtingen voldoen

• communicatie met het Interreg-programmamanagement over formele vragen aangaande 
de uitvoering van het project 

• organisatie van de schakel tussen project en werkpakketten
• Integreren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en ideeën in het project  door naast 

de deelnemende partijen ook bedrijven en externe experts of stakeholders



Projektleiter Arbeitspakete/
Projectleiders werkpakketten

werkpakket vertegenwoordigd door rol

1 Techniek Mike Broekhuizen AT Techniekopleidingen

2 Windenergie Paul de Wit Deltion College

3 Optiek Herman Zwakenberg Deltion College

4 Kinderopvang Marcel Wiggers Roc van Twente

5 Logistiek Andreas Geisler Roc van Twente

6 (Detail)handel Gerard Stok Roc van Twente

7 Bouw Rob Rouwers Roc van Twente

8 Beloftvolle domeinen



Werkpakket 8 Uitwisselingsactiviteiten in actuele 
opleidingsdomeinen milestone

In dit werkpakket worden de volgende kwantitatieve doelen gerealiseerd, bovenop wat 
in de overige werkpakketten wordt gerealiseerd:
1. 2.000 mobiliteiten Er worden grensoverschrijdende bezoeken in klasverband 
(mobiliteiten) uitgevoerd waarbij 2.000 leerlingen op reis gaan. In totaal komen zo 
4.000 contacten tussen Nederlandse en Duitse leerlingen tot stand.
2. 10 tandemprojecten verdeeld over meerdere nieuwe opleidingsrichtingen, liefst met 
deelname van nieuwe ROC’s en BK’s
3. 500 jongeren behalen een internationaal erkend certificaat waaruit de beheersing 
van de buurtaal blijkt.
4. Deelname van 50 docenten aan brancheplatforms
5. Deelname van 50 Nederlandse en 50 Duitse leerlingen aan beroepenwedstrijden
Gereed: 31-8-2020



De website

www.lerende-euregio.com

http://www.lerende-euregio.com/


Aanvragen, toekennen, 
uitvoeren en afrekenen

Dezelfde systematiek als met de ler(n)ende Euregio doet het !
Dus:
Stap 1. Mobiliteiten, tandems enz. via vastgestelde procedure en formulierenset

aanvragen bij het projectmanagement bij het Graafschap College
Stap 2. Na goedkeuring en toekenning van het projectnummer kunnen de 

mobiliteiten, tandems ed. uitgevoerd worden
Stap 3. Declaraties worden ingediend bij het projectmanagement bij het Graafschap 

College volgens een vaste procedure en formulierenset
Stap 4. Na goedkeuring wordt het te vergoeden deel van de declaraties overgemaakt



Contacten:
Proje(c/k)tmanagement

Leren zonder grenzen/ lernen ohne Grenzen

Euregio-LzG@graafschapcollege.nl

Tineke van Drooge, financiën

+ 31 88 3241500

t.vandrooge@graafschapcollege.nl

Johannes Reef, Kontaktperson für die Berufskollegs

+ 49 25517047112

reef@dnl-contact.de

Stan Buil, projectmanager

+ 31 6 10 23 30 71

s.buil@graafschapcollege.nl

mailto:Euregio-LzG@graafschapcollege.nl
mailto:t.vandrooge@graafschapcollege.nl
mailto:reef@dnl-contact.de
mailto:s.buil@graafschapcollege.nl


WIJ WERKEN SAMEN. 

WIR ARBEITEN ZUSAMMEN. 

LEREN ZONDER GRENZEN
LERNEN OHNE GRENZEN 

INTERREG DEUTSCHLAND-NEDERLAND 


