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Over STAY IN
In 2011 verklaarden bijna 6 miljoen jonge Europeanen van 18 tot 24 jaar dat zij hun middelbare
school niet hadden voltooid. Ook hadden zij geen
ander onderwijs– of trainingsprogramma gevolgd
sinds het verlaten c.q. beindigen van hun opleiding.
54,8% van deze voortijdige schoolverlaters zijn
werkeloos. Het aanpakken van het voortijdig schoolverlaten is daarom een belangrijk aandachtspunt
voor de Europese Commissie en een cruciale
doelstelling in het kader van het Europees Programma 2020.
STAY IN richt zich op het overbrengen van resultaten van twee voorgaande Europese projecten
(School Inclusion Project en CESSIT) op gebied van
voortijdig schoolverlaten met het oog op het ontwikkelen van innovatieve leermiddelen/leerpakketten
voor docenten en trainers in het middelbaar beroepsonderwijs en hen te voorzien in vaardigheden om:


Potentiële risico’s te identificeren die kunnen
leiden tot voortijdig schoolverlaten



Voortijdig schooluitval te voorkomen en aan te
pakken.

Het project STAY IN is in feite een overdracht van
innovatieve resultaten uit Italië en Portugal naar
Oostenrijk, Bulgarije, Duitsland, Finland, Nederland
en Turkije.

Recente activiteiten
De eerste projectvergadering heeft plaatsgevonden
op 16 en 17 januari 2014 in Graz (Oostenrijk).
Tijdens deze vergadering gaven alle partners een
korte presentatie van hun activiteiten. De projectcoördinator presenteerde het STAY IN project:
de reden van het project, de belangrijkste
doelstellingen alsook de verschillende werkpakketten en de rol van elke partnerorganisatie in het
project. Daarnaast werden de twee projecten
(School Inclusion Project en Cessit) gepresenteerd
door de ondersteunende partners. De doelgroep
voor de activiteiten van STAY IN werden als volgt
gedefinieerd: onderwijsmanagers, docenten,
praktijkopleiders, maatschappelijke werkers, ouders,
studenten. Er is overeengekomen om de ondersteunings– en informatiebehoeften van relevante
stakeholders per land te achterhalen d.m.v. 5
interviews en 50 vragenlijsten. De resultaten hiervan
zullen de basis vormen voor een nationaal rapport
waarin de behoefteanalyse en eisen per land
worden weergegeven. Voorbeelden van het
interview, de vragenlijsten en rapporten werden
tijdens de vergadering gedeeld.
Foto’s tijdens de 1e partnervergadering in Graz op 16
en 17 January 2014.

We willen u graag via nieuwsbrieven als deze op de
hoogte houden over de voortgang van het project
STAY IN en hopen dat de projectresultaten voor u
interessant zijn.
Het project is gericht op docenten en
praktijkopleiders in het middelbaar
beroepsonderwijs.
Het doel is hen te voorzien van extra
ondersteuning bij het voorkomen van voortijdig
schoolverlaten.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Nieuwsbrief No.1
Maart, 2014

Project Partners
Jugend am Werk (AT)
www.jaw.or.at
Contact: Michaela Meier
Email: michaela.meier@jaw.or.at
Chamber of Commerce and Industry (BG)
www.cci.dobrich.net
Contact: Tatyana Gicheva
E-mail: cci@dobrich.net
BBW Beckmann & Scheller GmbH & Co.KG

Partnervergadering in Graz op 16-17 January 2014

(DE)
www.bbwkg.de
Contact: Ingo Matthaeus

Toekomstige activiteiten

E-mail: matthaeus@bbwkg.de
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (FI)

Tijdens de tweede projectvergadering die op 24 en
25 maart 2014 in Izmir (Turkije) werd gehouden, is
afgesproken dat de partners hun focus leggen op de
ontwikkeling van voorgaande resultaten van het
School Inclusion en CESSIT conform de
geanalysserde eisen en behoeften. De losse
elementen uit de 2 trainingsprogramma’s zullen aan
de situatie in het betreffende land worden
aangepast. Coördinatie voor wat betreft School
Inclusion Project is in handen van de Italiaanse
partner en voorwat betreft CESSIT Project is in
handen van de Portugese partner. Het materiaal dat
aanpast zal worden bevat:

www.winnova.fi
Contact: Joanna Malmivuorli
E-mail: anne.vaahtio@winnova.fi
Pixel (IT)
www.pixel-online.net
Contact: Francesco Picone
E-mail: francesco.picone@pixel-online.net
MBO Raad (NL)
www.mboraad.nl
Contact: Mieke De Haan
E-mail: m.dehaan@mboraad.nl
Sociedade Portuguesa de Inovação (PT)
www.spi.pt

a) Beschrijvingen van het leerplan
b) Trainingsmodules
c) Leerresultaten
d) Voorbeelden
e) Ondersteuningsmiddelen, referenties en
publicaties
f) Richtlijnen voor trainers en pratijkopleiders

Contact: Rui Monteiro
E-mail: ruimonteiro@spi.pt
Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (TR)
www.egeced.org
Contact: EminBakay

E-mail: egeced1@gmail.com

Op de hoogte blijven?
Bezoek onze website: http://www.stayin-project.eu/
Like ons op Facebook: https://www.facebook.com/pages/STAY-in/464398713680941
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