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GRENSOVERSCHRIJDEND ALTERNEREND LEREN
Nouria Messaoudi en Olivier Duchateau (FR)

• De opleidingsactoren van de drie deelregio’s van de Eurometropool (SYNTRA,
CEFA, IFAPME, CFA, CIA …)
• De bevoegde overheden (Waals Gewest, Vlaams Gewest, Région Hauts-deFrance)
• Nationale/regionale onderwijsautoriteiten
GRENSOVERSCHRIJDEND ALTERNEREND LEREN MOGELIJK MAKEN om:
• de mobiliteit van de leerlingen binnen de Eurometropool-regio te
bevorderen,
• het leren van talen te bevorderen,
• de obstakels voor de mobiliteit weg te werken en de verplaatsingen tussen
de 3 deelregio's te vergemakkelijken,
• de uitwisseling van good practices tussen leerlingen te bevorderen, meer
bepaald op het vlak van technische en ambachtelijke beroepen,
• interregionale complementariteiten te ontwikkelen op het gebied van
opleiding en werkgelegenheid.
STREVEN NAAR DE ERKENNING VAN DE DIPLOMA’S/GETUIGSCHRIFTEN aan
beide zijden van de grens

Voorlopige kalender
Juni 2017
Zomer 2017
Start van het schooljaar
Lopende acties

Opstelling van een raamakkoord van de EM
Controle van de wettelijke aspecten met experten
Indiening van het raamakkoord bij de betrokken politieke kabinetten waarvan
de drie deelregio’s afhangen
• Politici, opleidingscentra, onderwijsdiensten en vertegenwoordigers van de
ondernemingen betrekken bij de uitwerking van een grensoverschrijdend
protocol van overeenkomst met het oog op de uitvoering van een eerste
proefproject.
• Het eerste proefproject uitvoeren met een beperkt aantal leerlingen (9
leerlingen / 3 per deelregio) en meewerken aan de evaluatie ervan met het
oog op de ondertekening van een ad hoc raamakkoord om het
grensoverschrijdend alternerend leren te normaliseren. (cf.
kaderovereenkomst van 2013 voor de Région Alsace en Duitsland)
• Het grensoverschrijdend alternerend leren promoten d.m.v. informatieve
dragers bestemd voor bedrijven, burgers …
Op lange termijn: werken aan de erkenning van de diploma’s naar het
voorbeeld van de Benelux (systematische erkenning van de diploma’s hoger
onderwijs in de drie landen).

