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Leraren Stad en Esch op bezoek in Most en Litvínov  
 
Leraren van Stad en Esch waren vorige week op bezoek in Most en Litvínov. Het ging om een 
delegatie van zeven docenten van locatie Randweg: J.Snijders, T.Prikken, A. van de Goot, 
A.Boerma, H.Knol, G. van Mourik en F.Veldman. Het was een brede vertegenwoordiging 
met docenten die theorie en praktijk geven. De reis werd mogelijk gemaakt door financiële 
steun van het Europees Platform. 
Kennismaking met het Tsjechische onderwijssysteem en de onderwijspraktijk op beide 
scholen stonden centraal. Docenten kunnen door uitwisselingen met en bezoeken aan 
buitenlandse scholen internationaal vergelijken en ervaren hoe specifieke problemen op 
scholen in andere landen worden opgelost. Verder werd gesproken over het organiseren van 
leerlingenuitwisselingen, waarbij kennismaking met de andere cultuur, de andere leef-
gewoonten, de taalvaardigheid (als voertaal zal Engels worden gehanteerd), onderwijs-
projecten en ICT-projecten de belangrijkste onderwerpen waren. 
In oktober bezoekt een delegatie van leraren van de school in Most de locatie Randweg om 
verder kennis te maken met de beroepsopleidingen van Stad en Esch. In mei volgend jaar 
wordt een begin gemaakt met de eerste leerlingenuitwisseling. 
De eerste contacten met de scholen in deze beide Tsjechische gemeenten dateren van eind 
oktober 1999. Een delegatie uit Most was in Meppel op bezoek in verband met de 
ondertekening van de stedenband Meppel-Most op 30 oktober 1999. Tot deze delegatie 
behoorde ook Josef Švec, directeur van een technische school in Most. De gesprekken 
verliepen succesvol en de Meppeler onderwijswereld werd uitgenodigd voor een tegenbezoek. 
Dit bezoek vond plaats van 17 tot 21 juni 2000. Bij de Meppeler afvaardiging waren bijna alle 
vormen van onderwijs uit Meppel betrokken. 
Tijdens dit bezoek kwamen de vertegenwoordigers van locatie Randweg, J.Snijders en 
T.Prikken, in contact met de technische school in Most en een school voor beroepsonderwijs 
met de sector economie in Litvínov. Er werd een intentieverklaring ondertekend om te komen 
tot nauwere samenwerking met deze beide scholen. 
De ontwikkelingen kwamen nu in een stroomversnelling terecht. Van 26 tot 30 november 
vorig jaar bracht een delegatie van de scholen uit Litvínov en Most een bezoek aan locatie 
Randweg van Stad en Esch. Tijdens dit bezoek stond de kennismaking met het Nederlandse 
onderwijssysteem  en in het bijzonder de beroepsopleidingen centraal. Ook de tweede fase in 
de vorm van het Deltion College en het Drenthe College werden bij deze kennismaking 
betrokken. Na dit bezoek hebben de scholen de banden verstevigd en concrete afspraken 
gemaakt over regelmatig terugkerende docenten- en leerlingenuitwisselingen. 


