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Gegevens onderwijs-ontmoetingen in Most   30 maart 2010  
 
A. Voormiddag  
 
Gesprek met de VOŠ-school  
Aanwezig:  
RNDr. Jana  Adamcová  ředitelka 
Ing. Jitka  Hášková  zástupce ředitelky 
     economische vakken 
Mgr. Hana Lisá   psychologie en sociale vakken 
Mgr. Ute Benešová  Engels, Duits 
 
Peter de Visser   directeur Stad en Esch 
Marisa Grotens   Stenden Hogeschool 
Arnold Woltmeijer   leraar Drenthe College 
Ulie van Ittersum   Stichting Stedenband 
Harm Jan Lanjouw   Stichting Stedenband 
 
* Introductie door mevr. Adamcová 
 
* Stage in Meppel e.o. voor vier studenten 
- Periode 15 november – 15 december 2010 
- Voor Business-studenten, leeftijd 20, 21 jaar 
- In het pakket o.a. werken met p.c.’s, werken in de administratie, accountancy, marketing, 
human resource, management.  
- Algemeen: hoe werken bedrijven in het buitenland. 
 
- Wij zullen de beoogde bedrijven benaderen om te vragen wat zij verlangen resp. kunnen 
bieden. 
 
- Coaching, voorbereiding: in september komen twee of drie docenten uit Most naar Meppel. 
 
- Financien: 
Uit het Leonardo da Vinci-fonds is per student € 1.600,- beschikbaar voor transport, 
huisvesting, voedsel, verzekering, transport in Meppel. 
 
- Een overeenkomst voor de stageverplichtingen zal worden toegezonden. Vóór eind mei 
retour naar Most. 
 
- In een hotel: internetaansluiting nodig. 
 
- Als beoogde stageplaatsen: 
Rollecate Staphorst    (concreet) 
Jurjens Marketing + Communicatie idem 
Altrex Zwolle    idem 
FrieslandCampina   misschien 
 
Ook onderzoeken: Gemeente Meppel, Ziekenhuis. 
 
- Vóór eind mei informatie naar Most zenden. 
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B. Namiddag  
Gesprek met zeven scholen   Zie ook: List of High schools in Most 
  
1.) VOŠ, SPgŠ, OA a SZŠ:    diverse mbo- en hbo opleidingen 
 www.vos-sosmost.cz  
 
RNDr. Jana Adamcová   ředitelka 
Ing. Jitka Hašková   zastupce ředitelky, economische vakken   
Mgr. Hana Lisá   psychologie en sociale vakken 
Mgr. Ute Benešová   Engels, Duits 
Mgr. Richard Kropáček   zastupce ředitelky 
Mgr. Linda Wiedermannová  Tsjechische literatuur, Engels, Frans 
   
- Ook een medische school, met o.a. een medisch lyceum, voorbereidend voor de universiteit 
- 10 jaar ervaring met uitwisselingen, ook met Leonardo da Vinci 
- Contacten met Duitsland en Noord-Ierland 
- Samenwerking op het terrein van business-studenten 
- Ook uitwisseling van leraren 
 
 
2.)  Gymnázium Most    gymnasium 
 www.gymmost.cz 
 
Mgr. Karel Vacek, ředitel   
 
- Weinig ervaring met uitwisselingen, wel correspondentie met de USA 
- Startpunt voor samenwerking? 
- Vóór zijn tijd: contacten met Dingstede; verbroken omdat Dingstede alleen contact wilde 
met landen waarvan de taal in het lespakket zit. 
- Stad en Esch wil nu wel contact, misschien Dingstede ook.  
 
 
3.)  VŠFS      financien en administratie 
 Vysoká škola finanční a správní  
 www.vsfs.cz  
 
Ing. Josef Švec, ředitel    
Mgr. Štějpánka Hronová  
 
- Privé-universiteit, ongeveer 6.000 studenten in Praag, Kladno en Most 
- Nu ook een doctoraal programma, naast MBA en Bachelor 
- Ook life-long learning 
- Misschien samenwerking met Stenden  
 
 
4.)  SŠGS      gastronomie en dienstverlening 
 Střední škola gastronomie a služeb Most:  
 www.soupalachmost.cz 
 
PaedDr. Hana Praženicová, ředitelka 
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- 600 studenten 
- ook kwalificatie voor de universiteit 
- weinig ervaring mat internationale uitwisselingen 
 
 
5)  Střední průmyslová škola Most   middelbare industrie school 
 www.spsmost.cz 
 
Mgr. Zděnka Němečková, ředitelka 
 
- openbare school, transport enz. 
- 400 leerlingen 
- vier leerjaren 
- geen ervaring met uitwisselingen 
- men wil graag, studenten moeten ervaring kunnen opdoen 
 
 
6.)  SŠT     middelbare technische school 
 Střední škola technická Most - Velebudice     
 www.sstmost.cz 
 
PaedDr. Karel Vokáč, zástupce ředitele 
 
- 1000 trainees (?) 
- electrotechniek, constructie enz.; ook projectmanagement 
- zowel theoretische als praktische vorming 
- lange traditie van uitwisselingen 
- belangrijk om een plaats op de internationale arbeidsmarkt te krijgen 
- al uitwisseling met Meppel gehad 
- ook al eens in Hoorn (Carolus Clusius college) geweest 
 
 
7.)  Střední odborná škola Litvínov-Hamr  middelbare beroepsopleiding 
 www.skolahamr.cz 
 
Ing. Alena Přibylová, ředitelka 
 
- 500 leerlingen 
- opleiding voor kleermaker, kapper, meubelmaker enz. 
- veel programma’s met Interreg 
- 12 jaar ervaring met internationale informatie-uitwisseling 
- ervaringen met Duitsland 
- men spreekt liever Tsjechisch dan Engels 
 
 
Algemeen  
Afspraak:   
* Iedere school bekijkt welke school in aanmerking komt voor uitwisseling. 


