Excellentie Programma
Internationalisering

1. Wat zijn excellente deelnemers
1.1
Selectiecriteria excellente deelnemers Aeres MBO
Aeres MBO wil met de excellentiegelden onderwijsactiviteiten uitvoeren voor toptalenten in de
opleidingen. Het gaat dan om activiteiten die voor een selecte groep geprogrammeerd worden, als een
verzwaring van hun opleidingsprogramma. Om deel te kunnen nemen aan excellentieprogramma’s
gelden de volgende voorwaarden:
Functioneren binnen het vakgebied
o
Cijfer op voor het vakgebied relevante werkprocessen is gemiddeld ≥ 7
o
Functioneren in de BPV wordt beoordeeld met gemiddeld ≥ 8
Studievoortgang
o
De voortgang op alle studieonderdelen binnen het prestatiedossier is voldoende
o
Er is geen achterstand op gebied van examinering (PvB’s, werkprocesexamens)
Beheersing Engels (alleen t.b.v. internationalisering)
o
Engelse taal wordt beheerst op minimaal B2-niveau.
Internationale ervaring (alleen t.b.v. internationalisering)
o
Excellente deelnemer heeft al een buitenlandervaring binnen de EU

1.2

Toepassing selectiecriteria

Het selecteren van deelnemers is aan de onderwijsteams. Hierbij wordt de volgende planning
gehanteerd.
1. Het onderwijsteam bepaalt welke studenten in aanmerking komen voor het excellentieprogramma
op grond van genoemde criteria.
2. Het onderwijsteam benadert geselecteerde deelnemers met de vraag of ze gebruik willen maken van
het programma.
3. Het onderwijsteam schrijft een uitdagende opdracht of programma zoals beschreven in het
excellentieplan voor de deelnemer en bepaalt hoe de deelnemer beoordeeld zal worden voor deze
opdracht. Dit kan in overleg met de deelnemer vastgesteld worden. Let op dat het programma aansluit
bij de hoogte van de beurs (maak het niet te groot).
Het onderwijsteam schrijft een uitdagende opdracht en bepaalt hoe beoordeling plaats zal vinden. Dit
kan eventueel in overleg met de student zelf.
4. De teamleider geeft de naam van de student door aan de beleidsmedewerker mbo van Aeres MBO
(Maarten Wevers) met daarbij:
a. omschrijving van de opdracht,
b. beschrijving hoe de opdracht beoordeeld wordt,
c. de leeropbrengst van de opdracht, gekoppeld aan het doel van de excellentieregeling
(verbreden/verdiepen vakmanschap).
5. Terugkoppeling vanuit O&K (Maarten Wevers) over vervolgstappen (zie onder).
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Als de student aanspraak wil maken op de beurzen voor internationale excellentieprogramma’s, gelden
de volgende aanvullende stappen:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het beschikbare budget per jaar is vastgesteld op € 19.775. Deelnemers die deelnemen aan het
Excellentieprogramma, kunnen aanspraak maken op een maximale vergoeding van € 900,-. Er is
budget voor 21 deelnemers, indien er meer belangstelling is dan dat er budget beschikbaar is
wordt gekeken naar moment van indienen. Het beschikbare budget is bedoeld als bijdrage in de
kosten voor het internationale programma en beoogd niet kostendekkend te zijn.
De door het onderwijsteam goedgekeurde internationale opdracht en begroting wordt met
onderbouwing naar O&K (Maarten Wevers) gestuurd ter goedkeuring.
Na goedkeuring communiceert het onderwijsteam dit met de student.
International Subsidy Support Desk (voorheen Bureau Buitenland) sluit een verzekering af voor
de deelnemer (IPS met werelddekking).
De vergoeding wordt uitgekeerd op basis van een reële begroting.
Na afloop van de reis, overlegt de deelnemer de bewijsstukken (tickets, facturen) en vindt
definitieve verrekening plaats (deelnemer krijgt extra uitbetaald of betaalt terug aan school).
Vergoed worden: reiskosten en kosten die gerelateerd zijn aan de invulling van het programma
(trainingskosten, materiaalkosten).
Niet vergoed worden: kosten voor levensonderhoud en accommodatie.

Het programma biedt ruimte om ook docenten te laten deelnemen aan een reis, mits dit
ondersteunend is aan de activiteiten van de student. In dit geval kan de docent een eigen vergoeding
aanvragen. De vergoeding voor docenten moet gevonden worden in de maximale vergoeding per
deelnemer. (Bv. 2 deelnemers gaan op reis, kosten voor tickets bedragen €1200. Dan kan nog een 3e
ticket geboekt worden voor de begeleidend docent, aangezien de maximale vergoeding voor deze twee
deelnemers €1800 bedroeg).
Deze stappen zijn in overleg met International Subsidy Support Desk uitgewerkt en samengevat in
onderstaande procedure en contract.
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PROCEDURE
Excellentie Programma Internationalisering (EPI)
1.

Werkwijze voor aanvragen

Jaarlijks kunnen voor 1 december voorstellen ingediend worden voor internationale excellentiereizen.
Na indienen worden de aanvragen beoordeeld en van een advies voorzien richting het mbo
directieoverleg. In het directieoverleg van januari worden alle adviezen besproken. Per voorstel wordt
een besluit genomen. Na goedkeuring, doorloopt de locatie de volgende stappen;

2.

Stappenplan

1.
2.
3.
4.

Na goedkeuring communiceert het onderwijsteam dit met de deelnemer.
Bureau Buitenland sluit een IPS Primary Stage verzekering af voor de deelnemer.
De vergoeding wordt uitgekeerd op basis van een reële begroting.
Na afloop van de reis, overlegt de deelnemer de bewijsstukken (tickets, facturen) en vindt
definitieve verrekening plaats (deelnemer krijgt extra uitbetaald of betaalt terug aan school).
Vergoed worden: delen van reiskosten, verzekeringskosten en kosten die gerelateerd zijn aan
de invulling van het programma (trainingskosten, materiaalkosten).
Niet vergoed worden: kosten voor levensonderhoud en accommodatie.

5.
6.

Per student is een bedrag van maximaal € 900 beschikbaar, bedoeld als aanvulling op de kosten voor
een internationale excellentiereis. Het budget is nadrukkelijk niet bedoeld om kostendekkend te zijn, er
zal haast altijd sprake zijn van een eigen bijdrage van de (excellente) deelnemer.
•
Er moet sprake zijn van een excellentiereis, dat wil zeggen dat de reis:
•
Bijdraagt aan het excellent vakmanschap van de deelnemer
•
Alleen toegankelijk is voor excellente deelnemers (zie selectiecriteria)
•
Voldoende ruimte bieden voor eigen inbreng van de excellente deelnemer

3.

Selectiecriteria voor leerlingen

-

Functioneren binnen het vakgebied
O Cijfer op voor het vakgebied relevante werkprocessen is gemiddeld ≥ 7
O Functioneren in de BPV wordt beoordeeld met gemiddeld ≥ 8
Studievoortgang
O De voortgang op alle studieonderdelen binnen het prestatiedossier is voldoende
O Er is geen achterstand op gebied van examinering (PvB’s, werkprocesexamens)
Beheersing Engels (alleen t.b.v. internationalisering)
O Engelse taal wordt beheerst op minimaal B2-niveau.
Internationale ervaring (alleen t.b.v. internationalisering)
O Excellente deelnemer heeft al een buitenlandervaring binnen de EU

-
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De teamleider garandeert dat geselecteerde leerlingen aan de criteria voldoen.

4.

Het dossier

Het dossier bevat:
1.
Goedgekeurde opdrachtomschrijving
2.
Contract EPI
3.
Begroting
4.
Kopie factuur vliegticket
5.
Bewijsstukken relevante kosten
6.
Kopie verzekeringspolis
7.
Eventueel factuur van bij-of nabetaling
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CONTRACT

Excellentie Programma Internationalisering (EPI)
Vul de antwoorden in en lever het formulier in bij de International Subsidy Support Desk.

Gegevens leerling
Naam
Leerling nummer
Klas
Adres
Geboortedatum

Straat:
Postcode:
Plaats:

Mobiel nummer
IBAN
Naam teamleider
Naam ouders/verzorgers
Telefoon, ouders/verzorgers
E mail, ouders/verzorgers
Bedrijf of instituut
Naam
Website
Adres

Straat
Postcode
Plaats

Land
Naam contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Mailadres contactpersoon
Aanvang en einde van de periode

Van:

tot
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Student heeft de PROCEDURE EPI gelezen en verklaart zich akkoord met genoemde bepalingen.
Student: ..………………………………………………………..……

(handtekening) ………………………………………..…

(indien minderjarig wettelijke vertegenwoordiger)
Vertegenwoordiger: ……………………………………..………

(handtekening) …………………………….…………...

Akkoord Teamleider:
Teamleider : ……………….………………………...................... (handtekening) …………………………………………….

International Subsidy Support Desk draagt zorg voor de financiering en administratieve afhandeling
volgens de bepalingen in de bijlage.

Namens International Subsidy Support Desk

Datum: ……………………….……

Naam: ……………………………………………………………………

(handtekening) ………….……………………………
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