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Het project ‘Lerende Euregio Scheldemond’ werd aangemeld voor de vierde oproep van 

Interreg Vlaanderen-Nederland. Met het Interreg Vlaanderen-Nederland programma worden 

grensoverschrijdende projecten gesubsidieerd (zie ook https://www.grensregio.eu/). 

 

Het project speelt in op onderstaande probleemstellingen of opportuniteiten: 

 

 Technische knelpuntberoepen 

Er heerst aan beide zijden van de grens een grote krapte op de arbeidsmarkt voor wat 

betreft technische en zorgprofielen. Bedrijven vinden geen (geschikt) technisch personeel 

meer. De uitstroom uit het middelbaar en hoger technisch en beroepsonderwijs moet groter 

en beter. De Vlaamse STEM-monitor van mei 2017 geeft duidelijk aan dat er nog een lange 

weg af te leggen valt om meer jongeren in het secundair technisch en beroepsonderwijs te 

krijgen. Maar ook het Nederlandse Techniekpact geeft duidelijk aan dat inspanningen 

onverminderd urgent blijven om de instroom in het vmbo en het mbo te vergroten. 

 Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

Maar ook de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet beter. De mensen die 

afstuderen voldoen vaak niet aan de eisen vanuit het bedrijfsleven. Hybride leervormen 

kunnen hiervoor een oplossing bieden. In Nederland heeft men al heel wat ervaring met 

allerhande vormen van werkplekleren. Het systeem van duaal leren zit in Vlaanderen 

momenteel volop in de uitrolfase. Vanaf het schooljaar 2019-2020 zou het systeem definitief 

over heel Vlaanderen uitgerold worden. Scholen en bedrijven weten echter nog onvoldoende 

wat er juist van hen verwacht wordt. Er dient een juiste omkadering en voldoende 

begeleiding te worden voorzien om zowel studenten, werkgevers als docenten vertrouwd te 

maken met en te begeleiden in nieuwe leer- en evaluatievormen. Hier ligt een enorme 

grensoverschrijdende opportuniteit door te leren van elkaar. 

Daarnaast hebben bedrijven niet altijd goed zicht op de competenties van afgestudeerden, 

zeker grensoverschrijdend. Vertaaloefeningen dringen zich op. Het succesvolle systeem van 

geautoriseerde beschrijvingen tussen Nederland en Duitsland kan hier een enorme 

meerwaarde betekenen. 

 Grensoverschrijdende arbeidsmarkt 

In de Mededeling van de Europese Commissie “Boosting Growth and Cohesion in EU Border 

Regions” (2017) wordt benadrukt hoezeer de grens economische groei in grensregio’s in de 

weg staat. Grensregio’s zijn plaatsen waar de positieve gevolgen van het Europees 

integratieproces het best voelbaar zouden moeten zijn – studeren, een opleiding volgen, 

werken, zorg verlenen en zaken doen over de grenzen heen zijn dagelijkse activiteiten die 

mogelijk moeten zijn ongeacht nationale administratieve grenzen. Maar ondanks het 

Europese integratieproces blijven grenzen heel erg aanwezig in de hoofden van de mensen. 

Mensen kennen elkaar niet, kijken niet over de grens voor een job, er is geen of te weinig 

kennis over de opleidingen en opleidingssystemen aan de andere zijde van de grens. 

  

https://www.grensregio.eu/


 De Lerende Euregio Rijn-Waal 

In het Actieplan van Team Grensoverschrijdende Economie en Arbeid wordt meermaals 

verwezen naar de Lerende Euregio-projecten zoals die gelopen hebben en lopen in de 

Euregio Rijn-Waal. Andere Euregio’s worden opgeroepen om te kijken naar gelijkaardige 

projecten in hun gebied. 

 Projectdoelstelling 

Met dit project willen de projectpartners werk maken van een groter technisch 

arbeidspotentieel voor bedrijven en een grotere arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden en dit 

zoveel mogelijk vanuit het perspectief van één grensoverschrijdende arbeidsmarkt Euregio 

Scheldemond. Om deze doelstelling te bereiken willen de projectpartners volgende zaken 

realiseren: 

- de aantrekkelijkheid van technische en zorgopleidingen die leiden tot 

knelpuntberoepen vergroten 

- de kwaliteit van technische en zorgopleidingen vergroten door in te zetten op hybride 

leren 

- betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt door 

competentievertaaloefeningen, vooral grensoverschrijdend 

- de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en mobiliteit bevorderen door intensief in te 

zetten op netwerkvorming en informatieverstrekking. 

 

 Werkpakketten 

Het project bestaat uit vijf werkpakketten: 

1. projectmanagement 

2. communicatie 

3. proeftuinen in de techniek 

4. proeftuinen in de zorg 

5. netwerk Lerende Euregio Scheldemond 

De projectverantwoordelijke heeft vooral een belangrijke rol in de werkpakketten 1, 2 en 5. 


