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Wij zijn er om U te helpen

Het THEME-project wordt aangestuurd en gecoördineerd door 

de Bezirksregierung Köln (Duitsland). Endurance is door de 

Bezirksregierung benaderd voor deelname vanwege de ruime 

ervaring die wij hebben op het gebied van internationale samen-

werking door activiteiten in het verleden en dit moment in ESF, 

Leonardo da Vinci en Erasmus+. Tevens is een van de speerpun-

ten van Endurance: studenten toerusten voor een toekomst in 

de grotere economische ruimte (lees: Euregio/Europa) in nau-

we samenwerking met partners in het bedrijfsleven. Endurance 

onderhoudt veel contacten met deze bedrijven en zal graag een 

bemiddelende rol spelen. Wij zijn vooral actief binnen de hospi-

talitysector: recreatie en horeca.

Bezirksregierung Köln 

Abteilung 4:  Schule

Dezernat 45: Berufskollegs

EU-Geschäftsstelle Wirtschaft 

und Berufsbildung

+ 49 (0) 221 147 2361

www.brk.nrw.de/europa

Endurance

Modemweg 37

3821 BS  Amersfoort

+ 31 (0) 33 450 83 33

www.endurance.nl
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Bezirksregierung Köln 

DIE  REGIERUNGSPRÄSIDENTIN

www.brk.nrw.de

EU-Geschäftsstelle
Wirtschaft + Berufsbildung

Het project THEME – Samenwerking

Projectpartners

Duitsland Bezirksregierung Köln
EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und 
Berufsbildung 

Finland Salpaus Further Education 
Lahti Region Educational Consortium

Finland The City of Kouvola,
Kouvola Region Vocational College

Italië Area Formazione Fondazione 
Centro Produttivita Veneto

Italië APRO Formazione s.c.a.r.l.

Litouwen Vytautas Magnus University

Nederland ROC Leeuwenborgh

Nederland KCH International

Nederland Endurance / Kenwerk

Slovenië Chamber of Commerce &  
Industry of Slovenia

Spanje Asociación Catalana  
Internacionalización del Talento (ACIT)

Spanje Centro Integrado de Formación  
Profesional Número Uno

Betrokken Beroepsopleidingen

Adolf-Kolping-Berufskolleg, Horrem

Berufskolleg Bergisch-Gladbach

Berufskolleg Bergisch Land, Wermelskirchen

Berufskolleg Eifel, Kall

Carl-Reuther-Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises, Hennef

Geschwister-Scholl-Berufskolleg, Leverkusen

Hans-Böckler-Berufskolleg, Köln

Joseph-DuMont-Berufskolleg, Köln

Dit project wordt gerealiseerd met 

de steun van de Europese Commis-

sie. Deze publicatie valt onder de 

verantwoordelijkheid van de auteur; 

de Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor gebruik van 

of overnemen van gegevens uit deze publicatie.

Het project THEME 
Bevordering van mobiliteit in 
het beroepsonderwijs



Het project THEME – Doelstelling

Het THEME-project draagt bij aan de acceptatie van internatio-

nale stages voor studenten die middelbaar beroepsonderwijs vol-

gen. Dit moet even vanzelfsprekend worden als het voor HBO en 

universitaire studenten nu al is!

 

Specialisten uit het middelbaar beroepsonderwijs uit Spanje, Li-

touwen, 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 betrokken partners in het Eu-

ropese middelbare beroepsonderwijs ingericht. Alle betrokkenen 

ervaren hiervan de voordelen: studenten, docenten, bedrijven en 

bovenal diegenen die de internationale stages organiseren.

T H E M E :  

Transfer van ECVET 

instrumenten binnen 

de sectoren handel,  

hospitality, electro/ 

electrotechniek en  

mechatronica.

Het project THEME – Achtergrondinformatie

Internationale mobiliteit van MBO-studenten verhoogt hun kansen 

op de Europese arbeidsmarkt, is prima voor hun persoonlijke ont-

wikkeling en de vorming van hun Europese identiteit. De Europese 

commissie streeft naar een uitbreiding tot 6% van alle MBO-stu-

denten die een internationale stage volgen. Momenteel is dat 3%!!

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 toenemen-

de mate open moeten staan voor buitenlandse MBO-stagiaires. 

Noodzakelijk is dat bedrijven erkennen dat internationale Europese 

stages een meerwaarde hebben. Studenten worden in internatio-

nale 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 taalvaardigheid en verbeteren hun 

interculturele competenties. 

Gezien de hoge jeugdwerkloosheid en een tekort aan goed ge-

schoolde arbeidskrachten verruimen internationale stages voor 

de MBO-student 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 ken-

nis en vaardigheden tijdens langer durende stages blijft achter. Het 

organiseren van stages met civiel effect is daarom zeer tijdrovend 

en intensief.

Het project THEME – Inhoud

In het THEME-project worden methodes ontwikkeld c.q. verbe-

terd die de organisatie en het verloop (bijvoorbeeld de waarde-

ring van behaalde resultaten) 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 buiten-

landse stages worden geborgd evenals de erkenning hiervan.

Resultaten van en werkwijzen voortkomend uit verschillende suc-

cesvolle eerdere projecten (VQTS, TRIFT, ECMO, ERMES) worden 

geëvalueerd, gecombineerd en verder uitgewerkt. Een in te rich-

ten database zal de toegankelijkheid van resultaten en werkwijzen 

vereenvoudigen. Gelijktijdig zal een netwerk van betrokken part-

ners in het Europese beroepsonderwijs worden opgezet.

Voor de sectoren Handel, Horeca en Toerisme, Electro en Mecha-

tronica zullen competentie- en leerunits worden ontwikkeld die 

worden opgenomen in de database. Vanuit de database zullen 

leerarrangementen voor internationale stages worden gegenere-

erd evenals instrumenten voor assessments en validering én de 

Europass. Het inrichten en beoordelen van internationale stages 

wordt op die manier vereenvoudigd.

Meer informatie over en de eerste resultaten van het THEME-pro-

ject vindt U op onze website: www.theme-eu.net.

Praktikum in Frankreich!

Bon appetit!

Gefördert durch die

www.praktikum-in-frankreich.eu


