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Lopende acties

Olivier Beddeleem (FR)
Georges Salmer (FR)
Marc De Paepe (VL)
Philippe De Coninck (Wapi)
Creatie van het netwerk van actoren van het hoger en universitair
onderwijs van de Eurometropool
Toenadering tussen de instellingen voor hoger onderwijs uit de 3
deelregio’s met het oog op de realisatie van grensoverschrijdende
samenwerkingen rond innovatieve pedagogische methoden en good
practices
Op termijn: organisatie van een gezamenlijk colloquium rond
thematische debatten over de toekomst (nieuwe technologieën,
taalimmersie, concept van de “flipped classroom”, bi-/tri-diplomering …)
Mobiliteit van studenten en leerkrachten

Werkgroep bijeengekomen in de KULAK (Kortrijk)
• Voorstelling van de instelling:
• Eerste bijeenkomst van leerkrachten uit de 3 deelregio’s
Werkgroep bijeengekomen op de E-e-campus (Tournai)
• Voorstelling van de instelling
• Voorstelling van CAP INNOVACTION als toonaangevend project van de
Eurometropool
• Debat rond de behoeften van de instelling
Werkgroep bijeengekomen in de ESPE (Villeneuve d’Ascq)
• Voorstelling van de instelling
• Gezamenlijke opstelling van modelfiches van success stories en
aanvragen voor partnerships aan te gaan door de Eurometropool
Werkgroep bijeengekomen in HOWEST (Kortrijk)
• Voorstelling van de instelling
• Inzameling van de fiches en werkzaamheden in kleine groepjes rond
toekomstige of in voorbereiding zijnde partnerships
• Project CAP INNOVACTION: jaarlijks evenement tijdens het tweede
semester tussen 3 toerismescholen uit de 3 deelregio’s
• Oplijsting en inzameling van de fiches met “success stories” en
“aanvragen voor concrete partnerships” om good practices te delen op
basis van fiches waarin de grensoverschrijdende behoeften van elke
partnerinstelling worden in kaart gebracht.
• In het vooruitzicht: 2de grensoverschrijdende colloquium (na dat van
nov. 2015) van het type “les journées professionnelles”, rond thema’s
die studenten leiden naar de beroepen van de toekomst, met focus op
nieuwe technieken …

