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Wij zijn er om U te helpen
.
Het project THEME wordt aangestuurd en gecoördineerd door de
Bezirksregierung Köln (Duitsland). ROC Leeuwenborgh is door de
Bezirksregierung benaderd voor deelname vanwege de ruime
ervaring die het ROC heeft op het gebied van internationale
samenwerking door activiteiten in het verleden en op dit moment
in Interreg, ESF, Comenius, Leonardo da Vinci en Erasmus+.
Tevens is een van de speerpunten van ROC Leeuwenborgh:
studenten toerusten voor een toekomst in de grotere economische
ruimte (lees Euregio / Europa) in nauwe samenwerking met de
partners in het bedrijfsleven. ROC Leeuwenborgh (vestigingen in
Maastricht, Sittard en Venlo) wordt bezocht door ca 9.000
studenten
en
verzorgt
nagenoeg
alle
middelbare
beroepsopleidingen en geniet een goede reputatie binnen en
buiten haar wervingsgebied.
ROC Leeuwenborgh
Sibemaweg 20
6224 DC Maastricht
0880015000
www.leeuwenborgh.nl

Project THEME
Bevordering van mobiliteit in
het beroepsonderweis

THEME – Doelstelling

THEME - achtergrondinformatie

Het project THEME draagt bij aan de acceptatie van internationale
stage voor studenten die middelbaar beroepsonderwijs volgen. Dit
moet even vanzelfsprekend worden als het voor HBO en
universitaire studenten nu al is!

Internationale mobiliteit van MBO-studenten verhoogt hun kansen
op de Europese arbeidsmarkt, is prima voor hun persoonlijke
ontwikkeling en vorming van hun Europese identiteit. De Europese
commissie streeft naar een uitbreiding tot 6% van alle MBOstudenten die een internationale stage volgen. Momenteel is dat
3%!!

Specialisten uit het middelbaar beroepsonderwijs uit Spanje,
Litouwen, Italië, Finland, Duitsland en Nederland dragen bij aan de
vereenvoudiging van de inrichting, validering en erkenning van
internationale stages. ECVET-kaders zijn hierbij richtinggevend.
Gelijktijdig wordt een netwerk van toegewijde partners in het
Europese middelbare beroepsonderwijs ingericht. Alle betrokkenen
ervaren hiervan de voordelen: studenten, docenten, bedrijven en
bovenal diegenen die de internationale stages organiseren.

THEME:
Transfer of ECVET
instruments into the
fields of Trade,
Hospitality, Electronics /
Electrical Engineering
and Mechatronics

Deze doelstelling kan alleen dan worden gerealiseerd als meer
MBO-studenten dan tot heden worden overtuigd van de voordelen
van een internationale stage. Ook bedrijven zullen in toenemende
mate open moeten staan voor buitenlandse MBO-stagiaires.
Noodzakelijk is dat bedrijven erkennen dat internationale
Europese stages een meerwaarde hebben. Studenten worden in
internationale stages in staat gesteld inzicht te verkrijgen in
werkprocessen in andere landen. Op die manier kan kennis en
ervaring
worden
overgedragen
naar
nationale
onderwijsinstellingen en bedrijven. De studenten werken aan hun
spraak- en verbeteren hun interculturele competenties.
Gezien de jeugdwerkloosheid en een tekort aan goed geschoolde
arbeidskrachten verruimen internationale stages voor de MBOstudent de kans op een maatschappelijke carrière in de Europese
ruimte.
Mobiliteit in het beroepsonderwijs wordt bemoeilijkt door de grote
verschillen in opleidingssystemen in Europa. Er is een gebrek aan
transparantie tussen de verschillende beroepsopleidingspraktijken
in de verschillende landen. Vooral het erkennen van opgedane
kennis en vaardigheden tijdens langer durende stages blijft achter.
Het organiseren van stages met civiel effect is daarom zeer
tijdrovend en intensief.

THEME – inhoud
In het THEME-project worden methodes ontwikkeld c.q. verbeterd
die de organisatie en het verloop (waardering van behaalde
resultaten bijvoorbeeld) van de stage vereenvoudigen. Ook zal
het toepassen van de ECVET-systematiek (European Credit
System for Vocational Education and Training / Europees
systeem voor erkenning van behaalde opleidingsresultaten in de
praktijk) worden gestimuleerd. Daarnaast zal de kwaliteit van de
buitenlandse stages worden geborgd evenals de erkenning
hiervan.
Resultaten van en werkwijzen voortkomend uit verschillende
succesvolle eerdere projecten (VQTS, TRIFT, ECMO, ERMES)
worden geëvalueerd, gecombineerd en verder uitgewerkt. Een in
te richten database zal de toegankelijkheid van resultaten en
werkwijzen vereenvoudigen. Gelijktijdig zal een netwerk van
toegewijde partners in het Europese beroepsonderwijs worden
opgezet.
Voor de sectoren Handel, Horeca en Toerisme, Electro en
Mechatronica zullen competentie- en leerunits worden ontwikkeld
die worden opgenomen in de database. Vanuit de database zullen
leerarrangementen
voor
internationale
stages
worden
gegenereerd evenals instrumenten voor assessments en
validering én de Europass. Inrichten en beoordelen van
internationale stages wordt op die manier vereenvoudigd.
Meer informatie over en eerste resultaten van het project THEME
vindt U op onze
website:
www.theme-eu.net.

