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Naam: ROC Nijmegen (Stichting ROC Nijmegen e.o.)
Plaats: Nijmegen (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Rijn IJssel (Stichting ROC Arnhem)
Plaats: Arnhem (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Nederlandse ROC's
Plaats: Nijmegen (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Stadt Duisburg
Plaats: Duisburg (Homberg) (Duisburg, Kreisfreie Stadt)

Naam: Duitse BK Kollegs
Plaats: Duisburg (Duisburg, Kreisfreie Stadt)

Naam: Graafschapcollege Doetinchem
Plaats: Doetinchem (Achterhoek)

Naam: ROC A12 (Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden)
Plaats: Ede (Veluwe)

Naam: Summa College (Stichting ROC Summa College)
Plaats: Eindhoven (Zuidoost-Noord-Brabant)

Naam: ROC de Leijgraaf (Stichting ROC de Leygraaf)
Plaats: Veghel (Noordoost-Noord-Brabant)

Naam: Koning Willem 1 College (stichting ROC ´s-Hertogenbosch)
Plaats: 's-Hertogenbosch (Noordoost-Noord-Brabant)

Naam: Aventus (Stichting ROC Aventus)
Plaats: Apeldoorn (Veluwe)

Naam: ROC Ter AA (Stichting ROC Ter AA)
Plaats: Helmond (Zuidoost-Noord-Brabant)

Naam: Deltion College
Plaats: Zwolle (Noord-Overijssel)

Naam: Landstede MBO
Plaats: Harderwijk (Veluwe)

Naam: ROC van Twente
Plaats: Hengelo (Twente)

Naam: ROC Rivor
Plaats: Tiel (Zuidwest-Gelderland)

Naam: BK Gertrud Bäumer
Plaats: Duisburg (Duisburg, Kreisfreie Stadt)

Naam: BK Sophie Scholl
Plaats: Duisburg (Duisburg, Kreisfreie Stadt)

Naam: Kaufmännisches BK Walther Rathenau
Plaats: Duisburg (Duisburg, Kreisfreie Stadt)

Overige projectpartners
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Naam: Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg
Plaats: Duisburg (Duisburg, Kreisfreie Stadt)

Naam: Liebfrauenschule Coesfeld
Plaats: Coesfeld (Coesfeld)

Naam: Berufskolleg Borken
Plaats: Borken (Borken)

Naam: Berufskolleg Ostvest Datteln
Plaats: Datteln (Recklinghausen)

Naam: Hansa Berufskolleg
Plaats: Münster (Münster, Kreisfreie Stadt)

Naam: Berufskolleg Viersen
Plaats: Viersen (Viersen)

Naam: Berufskolleg Geldern
Plaats: Geldern (Kleve)

Naam: Berufskolleg West der Stadt Essen
Plaats: Essen (Essen, Kreisfreie Stadt)

Naam: Schiffer-Berufskolleg RHEIN
Plaats: Duisburg (Duisburg, Kreisfreie Stadt)

Naam: Berufsbildungszentrum Grevenbroich
Plaats: Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss)

Naam: Berufskolleg Vera Beckers
Plaats: Krefeld (Krefeld, Kreisfreie Stadt)

Naam: Berufskolleg für Technik Ahaus
Plaats: Ahaus (Borken)

Naam: BK Dinslaken
Plaats: Dinslaken (Wesel)

Naam: Franz-Jürgens-Berufskolleg
Plaats: Duisburg (Duisburg, Kreisfreie Stadt)

Naam: BBZ-Dormagen
Plaats: Dormagen (Rhein-Kreis Neuss)

Naam: Ludwig-Erhard-Berufskolleg
Plaats: Münster (Münster, Kreisfreie Stadt)

Naam: Mercator BK
Plaats: Moers (Wesel)

Naam: BK Neuss-Weingartstraße
Plaats: Neuss (Rhein-Kreis Neuss)

Naam: BK Robert Bosch
Plaats: Duisburg (Duisburg, Kreisfreie Stadt)
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Naam: Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg
Plaats: Coesfeld (Coesfeld)

Naam: BK Uerdingen
Plaats: Krefeld (Krefeld, Kreisfreie Stadt)

Naam: BK Kleve
Plaats: Kleve (Kleve)

Naam: Hans-Böckler-Berufskolleg
Plaats: Oberhausen (Oberhausen, Kreisfreie Stadt)

Naam: BK Am Wasserturm
Plaats: Bocholt (Borken)

Naam: BK Bocholt-West
Plaats: Bocholt (Borken)

Naam: Hermann Gmeiner BK
Plaats: Moers (Wesel)

Naam: Kaufmännische Berufskolleg Duisburg-Mitte
Plaats: Duisburg (Duisburg, Kreisfreie Stadt)

Naam: Rhein-Maas Berufskolleg
Plaats: Kempen (Viersen)

Naam: Willy-Brandt-Berufskolleg
Plaats: Duisburg-Rheinhausen (Duisburg, Kreisfreie Stadt)

Naam: Walter-Eucken-Berufskolleg
Plaats: Düsseldorf (Düsseldorf, Kreisfreie Stadt)

Naam: Robert-Schmidt-Berufskolleg Essen
Plaats: Essen (Essen, Kreisfreie Stadt)

Naam: Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Technik
Plaats: Mönchengladbach (Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt)

Naam: Bertolt-Brecht-Berufskolleg
Plaats: Duisburg (Duisburg, Kreisfreie Stadt)

Naam: Berufskolleg Glockenspitz
Plaats:  Krefeld (Krefeld, Kreisfreie Stadt)

Naam: Hugo-Kükelhaus BK
Plaats: Essen (Essen, Kreisfreie Stadt)

Naam: Josef Pieper Schule, Bischöfliches Berufskolleg
Plaats: Rheine (Steinfurt)

Naam: Elly-Heuss-Knapp-Berufskolleg
Plaats: Düsseldorf (Düsseldorf, Kreisfreie Stadt)

Naam: Lore-Lorentz-Schule
Plaats: Düsseldorf (Düsseldorf, Kreisfreie Stadt)
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Naam: Robert-Schuman-Berufskolleg Essen
Plaats: Essen (Essen, Kreisfreie Stadt)

Naam: Berufskolleg Ost Essen
Plaats: Essen (Essen, Kreisfreie Stadt)

Samenvatting project

De Lerende Euregio is de afgelopen jaren succesvol gebleken in de opbouw van een groot scholennetwerk aan beide 
zijden van de grens en is daarmee het oorspronkelijke verzorgingsgebied van de Euregio Rijn Waal ontgroeid. De 
ervaring van de laatste jaren leert, dat de grootste barrière aan beide kanten van de grens bestaat uit de gebrekkige 
beheersing van de buurtaal. Dit probleem werd aan de Nederlandse kant al vastgesteld en er werd binnen een reeds 
bestaande samenwerking met het Goethe Institut een examensystematiek voor Duits in het beroepsonderwijs met 
een certificaat ontwikkeld. Dit initiatief wordt in dit project geïntensiveerd en verder uitgewerkt. Tegelijk zal een 
pendant voor de Nederlandse taal voor Duitse leerlingen in het beroepsonderwijs worden ontwikkeld ( werkpakket 
1). In werkpakket 2 vindt de vertaling van deze examensystematiek naar concrete grensoverschrijdende 
samenwerkingsprojecten voor jongeren in het beroepsonderwijs  met het accent op buurtaal/ vaktaal plaats. In 
werkpakket 3 dient een antwoord te worden gevonden op het acute probleem van tekortberoepen doordat we de 
daling in het  aantal deelnemers aan deze opleidingen willen tegengaan door imagoverbetering. Dat bereiken we 
door het organiseren van beurzen en wedstrijden. Hierbinnen speelt de buurtaal een sleutelrol in het teamwerk van 
de deelnemers. Werkpakket 4 is gericht op  jongeren met een laag opleidingsniveau (VMBO/ integrierte Schulen). 
Binnen dit project functioneert de buurtaal als instrument om het zelfvertrouwen te versterken en vooroordelen te 
verminderen.  Werkpakket 5 houdt een haalbaarheidsstudie in, waarbij we onderzoeken hoe de uitbreiding van ons 
netwerk lang de gehele Nederlands- Duitse grens zodanig  kan worden vorm gegeven, dat alle belangstellende 
scholen mee kunnen doen, in het bijzonder rond het zwaartepunt buurtaal.

Projektverwaltung / Projectbegeleiding

Het programmamanagement voert de volgende taken uit:
• Programmasturing en “spin in het web” op inhoud, kwaliteit, geld en tijd (planning)
• Fungeert daarbij als regisseur tussen de diverse programmaonderdelen en betrokken partijen
• Levert structuren en processen ter ondersteuning van het werk van uitvoerende partners
• Coachen en opleiden van het groeiend aantal projectmedewerkers 
• Makelaar en relatiebeheer tussen de vele projectpartners en externe partijen
Het omvat 2 dagen penvoerderschap door projectverantwoordelijke in Nijmegen en beheer administratie en 
controle door 2 medewerkers van het ROC Nijmegen. Projectkosten indicatief: 226.673,00 €

PR und Kommunikation / PR en communicatie

Communicatiemedewerker. Het netwerk "De Ler(n)ende Euregio is sterk gegroeid en heeft zich ontwikkeld tot 
een keurmerk dat steeds meer toegankelijke bekendheid behoeft. In de vorige periode is een aanvang gemaakt 
met een communicatiestrategie waarbij de inzet van sociale media en het maken van beeldmateriaal 
belangrijker worden. Deze lijn wordt verder doorgezet naast de update van de website en digitaal platform.  Dit 
behoeft voortdurende actualisering en professionele inzet. Daarvoor zal in Nijmegen een medewerker 
aangesteld worden voor 3 dagen in de week .  Daarbovenop zal vanuit de Stad Duisburg een management lid 
zich een dag in de week zich hiervoor inzetten. Overige kosten bevatten drukwerk en hosting digitaal platform. 
Projectkosten indicatief: 165.764,00 €

Werkpakket 1. Overdracht en certificering van buurtaal in het beroepsonderwijs

Concrete maatregelen en activiteiten
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Een centraal doel is de verder ontwikkeling van de examenstructuur Duits in de Beroepscontext, die door de 
Ler(n)ende Euregio in nauwe samenwerking met het Goethe Institut e.V. werd ontwikkeld. Deze 
examenstructuur biedt Nederlandse leerlingen aan MBO opleidingen de mogelijkheid een wereldwijd erkend 
certificaat voor Duits te verwerven. Dat legt ons de verplichting op, om naast Duits in de Beroepscontext een 
vergelijkbare structuur voor Nederlands in het belang van Duitse leerlingen op te zetten. De doelen:
- Ontwikkeling van examenstructuren voor beide buurtalen die tot een internationaal erkend certificaat voor 
vaktaal leidt
- Stimuleren van de opleiding van taaldocenten in initiële- en nascholingscursussen
- Stimuleren en deels ontwikkeling onder eigen regie van opleidingsmateriaal voor vaktaal (o.a. onze apps 
voor vaktaal)
De ler(n)ende Euregio draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in de buurtaal en aan de 
verspreiding ervan in ROC’s en BK’s en in scholen voor voortgezet onderwijs. Ze heeft een adviesfunctie  voor 
scholen in de Euregio Rijn Waal. Onze activiteiten zijn gericht op de volgende terreinen:
a) Ontwikkeling van een netwerk van docenten Nederlands bij de Duitse  Berufskollegs in de Euregio Rijn Waal
b) Ontwikkeling van een pendant van het netwerk ad a) voor docenten Duits aan Nederlandse ROC’s in de 
Euregio Rijn Waal
c) Ontwikkeling van een examenstructuur Niederländisch für den Beruf. Daarbij moeten in deze 
projectperiode de voorwaarden worden gerealiseerd, zodat vanaf 2022 een groot aantal jongeren aan 
Berufskollegs een internationaal erkend taalcertificaat met deze naam kunnen behalen. 
Milestones: om het project duurzaam te ontwikkelen zullen we materiaal ontwikkelen, dat het de scholen in 
beide landen mogelijk maakt buurtaal analoog aan vaktaal voor specifieke beroepen zelfstandig in het 
onderwijs in te zetten. Het materiaal zal door de gebruikers van het project zelfstandig en kosteloos gebruikt 
kunnen worden, bijvoorbeeld middels Apps of E-learning. Projectkosten indicatief: 714.751 Euro

Werkpakket 2. Taaloffensief binnen de samenwerkingsprojecten

We willen binnen ons sterk gegroeide scholennetwerk nieuwe zwaartepunten aanbrengen. Door uitwisselingen 
over en weer ontstaan culturele competities als vanzelf en daarom richten we ons in de toekomst bij de 
uitwisselingen voornamelijk op de beroep specifieke aspecten en op de verwerving van vaktaal zoals die in het 
buurland wordt toegepast als verbindend element. Afhankelijke van de complexiteit van het taaloffensief in de 
betreffende samenwerking van opleidingen kan het gaan om eendaagse of om meerdaagse uitwisselingen, 
bijvoorbeeld in de vorm van een taalpracticum. Milestones:25 meerdaagse uitwisselingen met in totaal 
ongeveer 500 deelnemers. Daarnaast 1.500 deelnemers aan eendaagse uitwisselingen. Aan de begeleiding van 
de uitwisselingen nemen in totaal 200 docenten deel. Projectkosten indicatief: 429.782 Euro

Werkpakket 3. Attractiviteit van tekortberoepen stimuleren door beroepenwedstrijden met een taalcomponent

De ervaringen uit de afgelopen jaren hebben laten zien, dat beroepswedstrijden op velerlei wijze een geschikt 
instrument zijn, niet alleen bij de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse scholen en docenten, maar ook 
bij het leggen van contacten met bedrijven, onderwijsinstellingen, kamers en brancheorganisaties. Het is vanuit 
het perspectief van de economie en vanuit de visie van de scholen voor beroepsonderwijs zeer gewenst, om het 
imago van de zogenaamde “tekortberoepen” te verbeteren. Deze beroepen hebben al jaren te kampen met 
dalende leerlingenaantallen in de opleiding, waardoor de vraag door werkgevers niet kan worden gedekt. 
Beroepenwedstrijden verhogen het imago juist bij tekortberoepen. Omdat beroepenwedstrijden veel publieke 
aandacht trekken, kunnen daardoor deze beroepsopleidingen voor jonge mensen weer aantrekkelijk gemaakt 
worden. Binnen de verschillenden wedstrijden zullen we door opdrachten over vaktaal laten zien dat ondanks 
de taalbarrière er toch successen behaald kunnen worden. De samenwerking tussen jongeren tijdens de 
wedstrijden draagt bij aan het afbreken van belemmeringen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Taal 
hoeft geen barrière te zijn maar is een sleutel voor teamwerk en voor interculturele competenties. In 
vergelijking met de wedstrijden tot nu toe, zal bij in het nieuwe project een training van de deelnemers in de 
buurtaal voorafgaan aan de wedstrijd, de taalvaardigheid zal ook van invloed zijn op de resultaten. Milestones: 
8 wedstrijden met in totaal 400 deelnemers. Projectkosten indicatief: 160.394 Euro

Werkpakket 4. Empowerment door taal- en competentieontwikkeling  voor VMBO/ Sekundarschulen
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Dit project gaat over de ontwikkeling van competenties gericht op beroepsoriëntatie gekoppeld aan training in 
de buurtaal. De doelgroep van de activiteiten bestaat uit MBO leerlingen en leerlingen in het voortgezet 
onderwijs, in het bijzonder de leerlingen in de lagere vormen van AVO: Sekundarschulen/ Gesamtschulen / 
VMBO. We richten ons daarbij op de leerlingen die extra steun nodig hebben en veelal niet in aanraking zijn 
gekomen met de buurtaal. We bieden de buurtaal op een eenvoudig niveau aan, met het doel interesse op te 
wekken en  vooroordelen te verminderen. Voor deze leerlingen ontwikkelen we een gezamenlijke 
competentietraining waardoor de eigen sterke kanten worden ontdekt. Dit wordt aangevuld met een beperkte 
beroepsoriëntatie met een component buurtaal, gericht op het stimuleren van de vastgestelde sterke kanten 
van de leerling. De wederzijdse bezoeken hebben tot doel de leerlingen in de voorbereiding op de training te 
leren omgaan met eigen verantwoordelijkheid, en culturele competities te bevorderen en door taal 
experimenten succeservaringen te laten beleven. In dit deelproject is het van bijzonder belang de activiteiten 
goed af te stemmen met het Interreg V project Buurtaal/ Nachbarsprache. Met het projectmanagement van dit 
project bestaat regelmatig overleg. Milestones: Er worden 4 tot 6 samenwerkingsprojecten ontwikkeld en in de 
projectperiode uitgevoerd. Voor de uitvoering van de projecten worden beroepsopstellingen in het Duits en het 
Nederlands ontwikkeld. Deze opstellingen kunnen de scholen ook zelf gebruiken. Bij de opstellingen worden 
competentietrainingen en taaltrainingen ontwikkeld. Dit gebeurt in een gemeenschappelijk 
scholingsprogramma met ongeveer 20 docenten van de deelnemende VMBO/Sekundarschulen. Binnen een- 
en driedaagse uitwisselingsprogramma’s  worden wederzijdse grensoverschrijdende bezoeken van steeds 10 
tot 15 leerlingen uitgevoerd. (Per programma dus 20 tot 30 leerlingen) Er worden op deze wijze in totaal 120 
Duits en Nederlandse leerlingen met elkaar in contact gebracht. Projectkosten indicatief: 196.076 Euro

Werkpakket 5: Haalbaarheidsstudie over een grensbreed netwerk van de Ler(n)ende Euregio

In de afgelopen jaren is het oorspronkelijke werkterrein van de Ler(n)ende Euregio aan  de Nederlandse en de 
Duitse kant van de grens sterk gegroeid en niet meer binnen een Euregio onder te brengen. De mogelijkheden 
die de Ler(n)ende Euregio biedt worden steeds vaker benut, waardoor en nu een actief netwerk is ontstaan dat 
inmiddels 13 ROC’s en 61 Berufskollegs omvat. Daarom zal nu onderzocht worden, welke succesvolle 
elementen van de Ler(n)en de Euregio in de hele grensstreek van Noord tot Zuid kunnen worden toegepast, 
zodat alle scholen voor beroepsonderwijs actief aan het netwerk deel kunnen nemen. We zullen de kansrijkheid 
van een gemeenschappelijk euregionaal project onderzoeken. Daarnaast zullen we samen met partners in 
andere Euregio’s kleine Euregio-overstijgende projecten uitproberen.  Aansluiten zullen we samen met deze 
partners een model voor een organisatiestructuur ontwikkelen, waarmee het project op een grotere schaal 
succesvol zal kunnen werken. Opdat alle partners een goed beeld krijgen van de projectkosten zal een 
businessplan worden opgesteld. Milestones: een haalbaarheidsstudie, een businessplan, een model van de 
organisatiestructuur en drie Euregio- overstijgende kleine proefprojecten. Projectkosten Indicatief: 95.762 Euro

Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

Doelgroep 1 Jongeren in een MBO opleiding en jongeren in een VMBO en Secundarstufe. Deze jongeren worden 
bereikt via hun school. Alle studentactiviteiten vinden in klasverband plaats. 
Doelgroep 2. Docenten. Zij worden bereikt door kontakten tussen het projectmanagement en de deelnemende 
ROC’s en BK's . Dit gebeurt door: Bezoeken aan de school door projectmanagement, deelname van docenten aan 
branche specifieke platforms, door informatie over mogelijkheid tot deelname via de website en de sociale media, 
door specifieke uitnodigingen tot deelname aan regionale wedstrijden.
doelgroep 3. Bedrijven. Bedrijven worden uitgenodigd om als coach en jurylid deel te nemen bij wedstrijden, voor 
deelname aan platformbijeenkomsten door specifiek gerichte informatie aan bedrijven via website en sociale media 
en middels specifieke beurzen voor informatie over opleidingsmogelijkheden.
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

In toenemende mate vindt de ontwikkeling naar een gemeenschappelijke euregionale economie plaats. Het 
middelbaar beroepsonderwijs neemt daarbij een sleutelpositie in bij het voorzien van de regio met vakmensen en 
toekomstige ondernemers vooral in het MKB. Beheersing van de buurtaal is een wezenlijk bestanddeel van de 
noodzakelijke competenties voor de Euregionale arbeidsmarkt. Om deze arbeidsmarkt te kunnen bedienen, moet  
het thema “Taaloffensief” daarom als kernthema worden uitgewerkt. In de afgelopen jaren heeft de Ler(n)ende 
Euregio een samenwerking met het Goethe Institut e.V. opgebouwd. Deze samenwerking heeft geleid tot de 
ontwikkeling van een concept voor een Goethe-taalcertificaat voor het beroepsonderwijs, dat uniek is in de wereld. 
Een vergelijkbaar certificaat moet ook beschikbaar komen voor Duitse jongeren die hebben bewezen de 
Nederlandse taal te beheersen. Daarvoor zal de Ler(n)ende Euregio een partner vinden om het realiseren van deze 
certificering mogelijk te maken. Het is van groot belang dat ook deze standaard internationaal wordt erkend en voor 
alle belangstellenden in de Euregio ter beschikking komt.
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Beschrijft u het innovatieve karakter van het project. Wat is nieuw/innovatief aan het project?  Welke 

veranderingen brengt het project teweeg?

Het blijkt in toenemende mate, dat de economie vooral behoefte heeft aan competenties op het gebied van de 
buurtaal. Voorts worden ondernemers aan beide kanten van de grens in toenemende mate geconfronteerd met 
tekorten aan vakmensen in de sectoren techniek, handel, logistiek en in zorg en welzijn. In dit nieuwe project zal de 
Ler(n)ende Euregio in nauwe samenwerking met MKB bedrijven in de Euregio Rijn Waal nieuwe initiatieven 
beginnen. Een middel zal zijn om door taaltrainingen barrières af te breken met het doel de grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt te ontsluiten.  Verder moet het imago van tekortberoepen worden verhoogd. Het imago van deze 
beroepen vergroot de Ler(n)ende Euregio op beurzen en tijdens beroepenwedstrijden met activiteiten waarin 
vaardigheid in de buurtaal centraal wordt gesteld.  In de afgelopen jaren heeft het projectmanagement 
constructieve contacten gelegd met projecten in de beide aangrenzende Euregio’s: de EUREGIO (Gronau) en de 
Euregio Rijn-Maas-Noord. Ook is het netwerk van scholen ver over de grenzen van de Euregio Rijn Waal uitgebreid. 
De ontwikkeling van een grensbreed euregionaal project maakt het noodzakelijk een gemeenschappelijke 
organisatiestructuur te ontwikkelen en uit te proberen Een dergelijk grensbreed project met zulke hoge ambities 
bestaat niet in andere INTERREG-gebieden.
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Ieder project moet onder één van de beide prioriteiten “Verhoging van de grensoverschrijdende 

innovatiekracht van het programmagebied“ (proriteit 1) “Sociaal-culturele en territoriale cohesie van 

het programmagebied” (prioriteit 2) uit het samenwerkingsprogramma vallen. Elke prioriteit omvat een 

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

• Prioriteit 2: Vermindering van de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties

Hoe draagt uw project bij aan het bereiken van deze doelstelling? Waarom wordt het project 

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Het netwerk van de Ler(n)ende Euregio draagt op fundamentele wijze bij aan het opheffen van de grens voor 

burgers en instellingen in de Euregio Rijn Waal. De focus ligt daarbij op het beroepsonderwijs en op de 

gemeenschappelijke arbeidsmarkt.

Er zijn in het project vijf zwaartepunten/ werkpakketten die gericht zijn op het opheffen van duidelijke 

belemmeringen:

•Buurtaal / vaktaal in het beroepsonderwijs is noodzakelijk om jongeren de toegang te verschaffen tot de 

gemeenschappelijke arbeidsmarkt. De certificering van vaardigheden in de buurtaal moet daarom gerealiseerd 

worden (Goethe Certificaat)

•Het netwerk van de Ler(n)ende Euregio heeft in de afgelopen jaren vaste samenwerkingsrelaties tussen 

Nederlandse en Duits beroepsopleidingen in de grensregio gerealiseerd. Deze zullen nu naast de bestaande 

inhoudelijke samenwerking aangevuld en geïntensiveerd worden door trainingen in de buurtaal. 

•Vanuit de gegeven dat in de huidige economische situatie veel beroepsopleidingen kampen met een tekort aan 

deelnemers, zal de Ler(n)ende Euregio ernaar streven onder andere door imagoverbetering de deelname aan 

opleidingen voor tekortberoepen te vergroten. In de afgelopen jaren hebben we vast kunnen stellen, dat het 

concept van Euregionale beroepenwedstrijden, dat door de Ler(n)ende Euregio tot heden voor drie branches werd 

ontwikkeld, bij heeft gedragen aan een positief imago van tekortberoepen. In deze wedstrijden zal nu de buurtaal 

een centrale rol gaan spelen. 

• In het nieuwe project richten we ons op jongeren met onvoldoende toekomstperspectief, omdat ze slechts in zeer 

lage functies kunnen worden ingezet en vaak niet weten wat hun mogelijkheden zijn. In dit project krijgen jongeren 

die in de laatste fase van VMBO en Sekundar/ Geamtschule zitten naast jongeren in het MBO het aanbod van een 

“Empowerment”-cursus. Het programma draagt bij aan een positief zelfbeeld en wordt aangevuld door een 

laagdrempelige training in de buurtaal.

• De sterke groei van het netwerk, ook met deelnemers uit andere Euregio ’s, is de aanleiding om te komen tot 

nauwe samenwerking in de praktijk met projectpartners in de EUREGIO Gronau en de Euregio Rijn Maas Noord. Er 

worden kleine gemeenschappelijke projecten uitgevoerd.

Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Alle doelen van dit project kunnen uitsluitend langs de weg van intensieve grensoverschrijdende samenwerking 
tussen Nederlandse en Duitse docenten, vertegenwoordigers van bedrijven en leerlingen aan beroepsopleidingen 
bereikt worden. Alle activiteiten hebben bij de uitvoering noodzakelijk een grensoverschrijdend karakter. Zelfs het 
deelproject, dat op de verwerving van taalvaardigheden in de Duitse c.q. de Nederlandse taal is gericht, is alleen te 
realiseren door samenwerking met een autoriteit uit het buurland ( b.v. het Goethe Instituut)
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Hoe kunnen de projectactiviteiten en -resulaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na de 

projectlooptijd verder worden benut? Hoe worden activiteiten voortgezet en gefinancierd? In hoeverre 

zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Door de samenwerking wordt opleidingsmateriaal ontwikkeld dat ook aansluitend door de scholen gebruikt zal 

worden. Bovendien is een van de centrale doestellingen om door de voortdurende grensoverschrijdende 

samenwerking de leerplannen in beide landen ook voor de toekomst aan te passen. Door het taaloffensief in alle 

werkpakketten zal de beheersing van de buurtaal door de beroepsbevolking toenemen, wat de gemeenschappelijke 

arbeidsmarkt ten goede komt.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  1.364.728,00

€  624.475,00

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  1.989.203,00

Geplande kosten
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Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  507.844,00 25,53 %

Berufskolleg Ost Essen €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Robert-Schuman-Berufskolleg Essen €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Lore-Lorentz-Schule €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Elly-Heuss-Knapp-Berufskolleg €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Josef Pieper Schule, Bischöfliches Berufskolleg €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Hugo-Kükelhaus BK €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Berufskolleg Glockenspitz €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Bertolt-Brecht-Berufskolleg €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Technik €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Robert-Schmidt-Berufskolleg Essen €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Walter-Eucken-Berufskolleg €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Willy-Brandt-Berufskolleg €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Rhein-Maas Berufskolleg €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Kaufmännische Berufskolleg Duisburg-Mitte €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Hermann Gmeiner BK €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

BK Bocholt-West €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

BK Am Wasserturm €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Hans-Böckler-Berufskolleg €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

BK Kleve €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

BK Uerdingen €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

BK Robert Bosch €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

BK Neuss-Weingartstraße €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Mercator BK €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Ludwig-Erhard-Berufskolleg €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

BBZ-Dormagen €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Franz-Jürgens-Berufskolleg €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

BK Dinslaken €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Berufskolleg für Technik Ahaus €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Berufskolleg Vera Beckers €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Berufsbildungszentrum Grevenbroich €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Schiffer-Berufskolleg RHEIN €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Berufskolleg West der Stadt Essen €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Berufskolleg Geldern €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Berufskolleg Viersen €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Hansa Berufskolleg €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Berufskolleg Ostvest Datteln €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Berufskolleg Borken €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Liebfrauenschule Coesfeld €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Kaufmännisches BK Walther Rathenau €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

BK Sophie Scholl €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

BK Gertrud Bäumer €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

ROC Rivor €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

Voorgestelde financiering
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ROC van Twente €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Landstede MBO €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

Deltion College €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

ROC Ter AA (Stichting ROC Ter AA) €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

Aventus (Stichting ROC Aventus) €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

Koning Willem 1 College (stichting ROC 
´s-Hertogenbosch)

€  0,00Privat / Privaat 0,00 %

ROC de Leijgraaf (Stichting ROC de Leygraaf) €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

Summa College (Stichting ROC Summa College) €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

ROC A12 (Stichting Christelijke Onderwijs Groep 
Vallei & Gelderland-Midden)

€  0,00Privat / Privaat 0,00 %

Graafschapcollege Doetinchem €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Duitse BK Kollegs €  135.185,00Öffentlich / Publiek 6,80 %

Stadt Duisburg €  81.144,00Öffentlich / Publiek 4,08 %

Nederlandse ROC's €  75.742,00Privat / Privaat 3,81 %

Rijn IJssel (Stichting ROC Arnhem) €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

ROC Nijmegen (Stichting ROC Nijmegen e.o.) €  215.773,00Privat / Privaat 10,85 %

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  1.481.359,00 74,47 %

EFRE / EFRO €  994.600,00Öffentlich / Publiek 50,00 %

MWIDE NRW €  248.650,00Öffentlich / Publiek 12,50 %

Provincie Gelderland €  119.054,50Öffentlich / Publiek 5,99 %

Provincie Noord-Brabant €  119.054,50Öffentlich / Publiek 5,99 %

€  1.989.203,00Totaal 100 %
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