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Beantwoording vragen PvdA over voorstel grensoverschrijdende
samenwerking

Aanleiding
De PvdA-fractie heeft naar aanleiding van het raadsvoorstel betreffende grensoverschrijdende
samenwerking de volgende aanvullende vragen gesteld:
- Wordt er in de toekomst meer contact gelegd met de Fachhochschule in Bocholt?
- Zo ja op welke manier gaat dit vorm krijgen?
Inhoud mededeling
Richting de Westfälische Hochschule Bocholt lopen op dit moment een aantal lijnen.
1) Christelijk College Schaersvoorde heeft al enige tijd contact o.a. als het gaat om
leerlingenuitwisseling op het gebied van techniek (met name locatie Stationsplein).
Recentelijk is de wens uitgesproken om contacten te intensiveren en te bestendigen.
In januari/februari 2016 wordt bestuurlijk overleg gepland met rectoren Schaersvoorde / Gerrit Komrij
College en verantwoordelijk portefeuillehouders Aalten / Winterswijk om de koers v.w.b.
'euregionalisering' van deze scholen voor komende jaren door te spreken.
Hierbij gaat het om de focus op Duitsland in bredere zin: taalonderwijs, beroepsoriëntatie,
meeloopstages en uitwisseling met Duitse partners.
2) Vanuit de Regio Achterhoek is contact gelegd met de Westfälische Hochschule om het
opleidingsaanbod aldaar onder Achterhoekse jongeren te promoten.
Er zullen hiervoor komend jaar o.a. folders op Achterhoekse scholen worden verspreid waarbij ook een
link met het Graafschap College zal worden gelegd.
Trekker van dit project is 'ontgrenzer' Walter Leemreize. Hij werkt hiervoor samen met Paul van Dun,
ook werkzaam bij de Regio Achterhoek.
Het risico is dat verschillende partijen zich tegelijkertijd tot de Hochschule richten waardoor mogelijk
onduidelijkheden en irritatie ontstaat.
Het is dus aan te bevelen om de verschillende contacten te bundelen en hiervoor in regionaal verband
e.e.a goed af te stemmen.
Vanuit de Regio Achterhoek dient daarvoor adequaat richting de gemeentes te worden
gecommuniceerd en vice versa.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
-De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
--

