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Inhoud

Een gemeenschappelijke
uitdaging voor alle onderw
ijsorganisaties in Europa
voorkomen van schooluitva
is het
l (VSV of Early School Leav
ing). In dit verband financie
Europese Commissie het pro
rt de
ject STAY IN waarin een de
el van de opbrengsten uit twe
eerdere projecten verder wo
e
rden ontwikkeld: Het Scho
ol Inclusion project en CESS
IT.

Doelen

Het belangrijkste doel van
het project StAY IN is om ler
aren en praktijkopleiders in
middelbaar beroepsonderw
het
ijs te ondersteunen in:
- het identificeren van ris
icogroepen en potentiële vo
ortijdige schoolverlaters
- het verder voorkomen va
n voortijdig schoolverlaten

Doelgroepen

Docenten en praktijkople
iders initiële beroepsopleid
ingen (zowel bol onderw
school als bbl onderwijs)
ijs op
waarbij het verder terugdri
ngen van vsv een bijzon
uitdaging is.
dere
De uiteindelijke begunstig
den zijn de leerlingen, stu
denten die op deze manie
on de rst eu nin g on tva ng
r extra
en , in zo we l de sc ho
olo mg ev ing als tijd en s
beroepspraktijkvorming.
hu n

De belangrijkste activiteiten

Activiteiten

in het project zijn:
Behoefteanalyse
Vertegenwoordigers vanuit
het onderwijsveld hebben
aan de hand van vragenlijste
interviews een bijdrage ge
n en
leverd aan de focus en inhou
d van het project.
Ontwikkeling van het traini
ngsprogramma
Naast inhoudelijke overdrac
ht vanuit de twee eerdere
projecten, is er ook kennisd
en uitwisseling van aanpak
eling
ken tussen de 8 partners.
Er komen trainingsprogramm
voor 6 landen beschikbaa
a’s
r. De producten worden afg
estemd op behoeften per lan
omvat curriculum beschrijv
d
en
ingen, modules en andere
handreikingen.
Opleiding van docenten
en praktijkopleiders
Er zullen modules worden
ontwikkeld conform principe
s van “blended learning”.
Verspreiding van activite
iten
Voor het verspreiden va
n de inzichten zullen
diverse ronde=tafels wo
georganiseerd. In 2015 za
rden
l, in Nederland, een intern
ationale slotconferentie wo
georganiseerd.
rden

Resultaten

1) Behoefteanalyse per lan
d
2) Trainingsmodules voor
leraren en praktijkopleide
rs gericht op preventie
schooluitval.
van
3) Trainingsaanbod voor
leraren en praktijkopleiders
4) Ronde tafels en slotconfe
rentie.

