LOOPBAANORIËNTATIE
CULTURELE EDUCATIE
TAALBEVORDERING

Wij leven Europa

NETWERKEN

Wij leven de grensregio
Wij leven mogelijkheden & kansen
Wij leven toekomstperspektieven
Wij leven netwerken

PRAKTITRANS
WIJ BEGELEIDEN U OVER DE
DUITS-NEDERLANDSE GRENS!

LOOPBAANORIËNTATIE

DE JOB-BUS
DIGITAAL OF OP LOCATIE

Samenwerkingspartners:

Het PraktiTrans-project wordt gesteund door:

PRAKTITRANS
WIJ BEGELEIDEN U OVER DE
DUITS-NEDERLANDSE GRENS!

WAAROM IS LOOPBAANORIËNTATIE
IN DE GRENSREGIO BELANGRIJK?
Scholieren, studenten en werkgevers informeren over opleidingsmogelijkheden in het
buurland en hen de gelegenheid geven zelf kennis te maken met de praktijk is een
belangrijk onderdeel van de missie van het PraktiTrans-project.
PraktiTrans geeft voorlichting op opleidingsbeurzen en ter plaatse op scholen en brengt
bedrijven en scholen en ook andere behoeftengroepen samen om grensoverschrijdende
beroepsoriëntatie mogelijk te maken. Op deze manier kan informatie over de
verschillende opleidingssystemen op een praktische manier worden overgebracht.

ERVARING OPDOEN IN HET
BUITENLAND –
HOE EERDER, HOE BETER

ONDERWERPEN
Verschillen in opleidingssystemen
Verschillen in aanvraagprocedures
Culturele verschillen

Over het geheel genomen, schept een vroeg

Het vinden van werk / stageplaatsen

contact met de buurlanden een positief beeld

Het wegnemen van

van een onderwijs- en arbeidsmarkt zonder grenzen.

remmingen tot uitwisseling

Jongeren al in een vroeg stadium kennis laten maken
met ervaringen in het buitenland neemt hun remmingen
weg en laat hen zien welke mogelijkheden er zijn.

Via mogelijkheden als de grensoverschrijdende Job-Bus worden bijvoorbeeld
stageplaatsen geregeld waar leerlingen waardevolle werkervaring in het buurland
kunnen opdoen en verdere opleidingsmogelijkheden over de grens kunnen ontdekken.
Bedrijven krijgen de kans zich te presenteren en stagiairs en geschoolde arbeidskrachten
aan te trekken.

"Degenen die tijdens hun opleiding al contacten met het buurland hebben
kunnen leggen en bovendien taalvaardigheden hebben meegebracht,
hebben waardevolle kwalificaties voor hun toekomst verworven en zijn
aan beide zijden van de grens inzetbaar als werknemer".
Dr. Dirk Lüerßen, Directeur Wachstumsregion Ems-Achse e.V.
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JOB-BUS DIGITAAL
Met de digitale Job-Bus maken wij een actief aanbod voor loopbaanoriëntatie
mogelijk, zeker in de huidige situatie. Scholieren en studenten, maar ook andere
groepen, kunnen met behulp van dit digitale instrument via videopresentaties
toegang krijgen tot bedrijven of deskundigen uit de sector.

Open in nieuw
tabblad

Indrukken van een digitale Job-Bus

100%

PROCEDURE EN SERVICE

DIGITAAL
EENVOUDIG

Bedrijf en groep vergaderen digitaal via een videoconferentietool,

WAARDEVOL

begeleid door het PraktiTrans-team
Welkom door het PraktiTrans-team, presentatie van het programma
Indien nodig, korte video over het bedrijf / de industrie
Introductie van de bedrijven / experts
Vertaling en samenvatting van de inhoud via de chatfunctie door het
PraktiTrans-team
Vragenronde van de groep aan de ondernemingen
Het PraktiTrans-team is ook beschikbaar voor bedrijven en belangstellenden als
vervolg op de digitale Job-Bus. De Job-Bus is geschikt voor het tijdsbestek van één
les. Het aanbod kan ook worden uitgevoerd in de vorm van een
deskundigengesprek.
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JOB-BUS OP LOCATIE
Wij organiseren dagtochten met bedrijfsbezoeken voor groepen
en schoolklassen. Tijdens deze rondleidingen krijgen de
deelnemers de kans om werkgevers in de grensstreek te
ontmoeten en ervaring op te doen.
Bedrijven hebben de mogelijkheid om ongecompliceerde, precies passende
contacten met (jonge) geschoolde werknemers te leggen. In de loop van dit
project krijgen werkzoekenden en werkgevers in de regio de gelegenheid elkaar
te leren kennen en mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.

INHOUD EN SERVICE
GRATIS EN
De uitvoering van de Job-Bus wordt altijd in
overleg gemaakt ten behoeve van de betreffende
groep en de bijbehorende behoeften. De Job-Bus
bevat meestal:
samenstelling van het dagprogramma
organisatie van vervoer en catering
opleiding inzake culturele of systemische verschillen

ONBEZORGD
Het volledige
dienstenaanbod "Job-Bus"
wordt gefinancierd met
middelen van Interreg,
Eems Dollard Regio en
Arbeidsmarkt Noord.

rondleiding door het bedrijf
indien nodig, praktische werkervaring
vraag en antwoord-sessie
conclusie
Het PraktiTrans-team staat ook achteraf ter beschikking van
bedrijven en deelnemers voor bemiddeling en bijstand. Voel u

CONTACT

vrij om contact met ons op te nemen op elk gewenst moment!

Caroline Wille (Projectleiding)

Marie Poppen

E-Mail: wille@emsachse.de

E-Mail: poppen@emsachse.de

Tel.: 04961 940998-41

Tel.: 04961 940998-17
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JOB-BUS OP LOCATIE

PROCEDUREVOORBEELD VOOR SCHOOLKLASSEN
TIJD

VERTREK

08:30 uur

Gemeensamelijk vertrek op de school

10:00 uur

ONDERNEMING I
Bedrijfspresentatie en rondleiding
Inzicht in de onderwijsberoepen en het beroepsleven
Informatie namens opleiders en leerlingen
Meestal eerste praktijkervaring opdoen

12:00 uur

LUNCH IN HET BEDRIJF

13:00 uur

VERTREK NAAR ONDERNEMING II

13:30 uur

ONDERNEMING II
Bedrijfspresentatie en rondleiding
Inzicht in de onderwijsberoepen en het beroepsleven
Informatie namens opleiders en leerlingen
Meestal eerste praktijkervaring opdoen

AANKOMST
15:00 Uhr

Samen terugreizen

16:30 Uhr

Aankomst op de school

Met het project „PraktiTrans“, ondersteund door Interreg, Eems Dollard
regio en Arbeidsmarkt Noord, willen wij laagdrempelig een bijdrage
leveren, de nieuwsgierigheid van de mensen in deze grensregio naar
elkaar te activeren. Alleen diegene, die gebruik maakt van de kansen
en mogelijkheden door het uitwisselen met de buren, kan ook
gebruik maken van het hele potential in deze regio.
www.info.emsachse.de/praktitrans
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ONZE MISSIE
In een grensgebied wordt uw leefruimte, het bekende, het vertrouwde, de cultuur, de
maatschappij en de taal waarmee we zijn opgegroeid, op een bepaalde manier
beperkt - door een landsgrens.
In het huidige Europa zijn de grenzen op politiek niveau reeds lang opengesteld.
Grensoverschrijdend handelen en leven als een Europese economie en gemeenschap zijn gewenst.
Toch blijft de grens vaak in de gedachten van de mensen hangen. De kansen en mogelijkheden
van het woon- en economisch gebied buiten de landsgrens worden vaak niet benut. Maar hoe kan
dat?

GRENZEN OVERWINNEN, 360° LEVEN
In sommige gebieden lijkt het buurland vertrouwd. Wij pendelen naar de supermarkt, maken
gebruik van de mogelijkheden om te winkelen en van de vrijetijdsactiviteiten. Maar veel dingen
blijven te onbekend en te oppervlakkig. Het hele grensgebied vormt voor ons een integrale 360°actieruimte waarin we onze mogelijkheden kennen en in staat zijn deze voor onszelf te gebruiken.
Toch ontbreekt er iets. Is het de vreemde taal, het gebrek aan kennis, de onbekende systemen, of
zelfs de culturele verschillen waardoor wij ons vervreemd voelen van onze buren?

ERVARINGEN CREËREN,
ERVARINGEN VERZAMELEN

Dit is precies waar we met het PraktiTransproject zouden willen beginnen! Volgens ons is
HET ELKAAR LEREN KENNEN de enige manier
om hier verandering in te brengen. Wij

ondersteunen en stellen mensen in staat om in
contact te komen met het buurland en een uitwisseling te laten

DIGITAAL &
MULTIMEDIA
ESCAPE GAME

plaatsvinden. Barrières overwinnen, of dat nu op taalkundig,
cultureel of systemisch niveau is. Wij geven praktische,
toepasbare tips en biede ondersteuning via ons veelzijdig,
op maat gemaakte aanbod.

SERIOUS GAMES
JOB-BUS
CULTUURWORKSHOP
CULTUURDAG

Neem graag contact op
voor meer informatie over
ons aanbod.

INDIVIDUEL
Wij proberen ook altijd ons
aanbod zonder grenzen te
ontwikkelen en ze op locatie of
digitaal aan te bieden.
Aanpassing aan uw individueele
behoefte is mogelijk. Neem
gerust contact met ons op!

CONTACT
Caroline Wille
(Projectleiding)
04961 940998-41
wille@emsachse.de
Marie Poppen
04961 940998-17
poppen@emsachse.de

