Wil je meer informatie?
Volg ons via onze projectwebsite:
www.coach4mobility.net

Interesse? Neem contact op:
Anne-Claire Groffmann
Internationaler Bund (IB) e.V.
Verbund Württemberg
International Projects Department
Heusteigstr. 90/92,
70180 Stuttgart
Tel: +49(0)711 6454-416
Fax: +49(0)711 6454-589
E-Mail:

Don’t worry

anne.claire.groffmann@internationaler-bund.de

Be prepared

Become
Mobility Coach
DE/12/LLP-LDV/TOI/147 515
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese
Commissie. De publicatie geeft de mening van enkel de
auteur weer. De Commissie kan niet verantwoordelijk
worden gehouden voor het gebruik van de informatie die
erin is vervat.

Mobility coach

Over het project Mobility Coach

Doelstellingen van het project

Tijdlijn van het project

Leermobiliteit of stage staat hoog op de
strategische agenda van Europa. Men
doelt hiermee op de verbetering van de
inzetbaarheid van jonge mbo studenten
in de globaliserende wereld. In het
project Mobility Coach ontwikkelen
partners uit diverse Europese landen
een trainingsprogramma voor docenten,
trainers en praktijkopleiders die
studenten begeleiden tijdens een
buitenlandse beroepspraktijkvorming.
Het project Mobility coach is een
Transfer of Innovation project,
gefinancierd met behulp van de
Europese commissie.

De hoofddoelstelling van project Mobility
Coach Project is ten eerste de
participatie van jongeren en van het
midden-en kleinbedrijf in een stage te
vergroten. Daarnaast ondersteunt het
project bedrijven die jongeren een
stageplaats bieden.

Tot augustus 2013 zal er een
trainingsprogramma ontwikkeld worden
voor aanvullende training van de Mobility
Coach.

Uitkomsten van het project
De specifieke uitkomsten van het project
Mobility Coach zijn:
•

Wie is een Mobility Coach?
Mbo docenten en praktijkopleiders:

•

• Die studenten begeleiden tijdens
hun buitenlandse bpv
• Die studenten helpen bij het
integreren in het werkproces
•

Die zijn voorbereid op de
globaliserende economie

•

Voorbereiden van een ‘Mobility
Coach Toolbox’ met een
trainingsprogramma, oefeningen en
een handleiding voor de training.
Het ontwikkelen van een profiel en
een trainingsprogramma gebaseerd
op EQF en ECVET voor een Mobility
Coach die is gestructureerd in
verschillende modules.
Aanbieden van een web platform om
een toolbox te kunnen downloaden
en om ervaringen van Mobility
Coaches uit te wisselen.

In september 2013 gaan we een
internationale workshop implementeren
om het ontworpen trainingsprogramma
te testen en eventueel aan te passen.
Tussen oktober 2013 en maart 2014 zal
iedere partner een workshop geven in
zijn land om het trainingsprogramma te
kunnen evalueren.
In september 2014 zal het
trainingsprogramma en de toolbox
afgerond zijn.

Hoe kunt u meedoen?
•
•
•

Nodig ons uit zodat we het project
aan u kunnen uitleggen.
Doe mee aan onze nationale
workshop.
Geef ons suggesties om het concept
van Mobility Coach te verbeteren.

