


Stichting Stedenband Most-Meppel

• ontwikkelen, stimuleren, opzetten van projecten

• organiseren van ontmoetingen en uitwisselingen

• organiseren van evenementen op gebied van 
kunst en cultuur

• uitwisseling van delegaties op het gebied van 
bedrijfsleven, overheden, onderwijs, 
gezondheidszorg en welzijn



www.stedenbandmeppelmost.nl



Het in Centraal-Europa gelegen Tsjechië is één 
van de jongste landen binnen Europa. De 

Tsjechische Republiek is op 1 januari 1993 
ontstaan na de opsplitsing van Tsjechoslowakije in 
Tsjechië en Slowakije. Het land heeft in de periode 
na het communisme een flinke groei doorgemaakt 

op zowel economisch als cultureel gebied.

Tsjechië



Most (Duits: Brüx) is een stad in het 
noordwesten van Tsjechië, gelegen aan de 

zuidkant van het Ertsgebergte. De stad telt ruim 
68.000 inwoners

De stad ligt midden in een winningsgebied 
van bruinkool en was onder het 
communistische bewind berucht om zijn 
milieuvervuiling. Bij de verbranding van 
bruinkool voor het winnen van elektrische 
energie komt namelijk bijzonder veel 
luchtverontreiniging vrij.



± 765 kilometer



Van Brüx naar Most



De grote verandering……

Het oude Most Het nieuwe Most





















Onderwijs in Tsjechië



Er is 9 jaar leerplicht voor alle kinderen in 
het land. 

De leerlingen gaan op 6-jarige leeftijd 
naar school tot de 15 of 16-jarige leeftijd. 

Dit zijn de basisscholen.  



Daarna gaan ze verder naar middelbare 
scholen, gericht op een beroep (4 jaar)

of
algemeen vormende scholen (alle vakken, 

niet gericht op een beroep, voorbereiden op 
universiteiten, 4 jaar)

of 
praktijkscholen (bijv. kok, timmerman, 

metselaar, etc., 3 jaar).



De Vyšší Odborná škola in Most (VOS)



De VOS is een van de middelbare scholen. De 
school heeft verschillende studierichtingen, 
onder andere verpleegkunde, administratie, 

recht, pedagogische beroepen



De opleiding verpleegkunde duurt 4 jaar. 

De student die deze opleiding afrondt is een 
zogenaamde "praktijkverpleegkundige". 

De student kan blijven studeren of in het 
ziekenhuis  gaan werken.

De praktijkverpleegkundige kan op alle 
afdelingen werken voor volwassenen en 
kinderen ouder dan 3 jaar en kan de meeste 
verpleegkundige handelingen doen.



De afgestudeerde van de middelbare school 
kan zijn studie voortzetten aan de 
hogeschool of de universiteit. 

Deze studie duurt in beide gevallen drie jaar. 



De hogeschool leidt op voor “volledig 
gediplomeerd verpleegkundigen", 

De universiteit leidt op voor een 
"bachelor" in de verpleegkunde.



Beide soorten verpleegkundigen werken 
volledig zelfstandig op alle afdelingen in het 
ziekenhuis of andere zorginstellingen. 

Zij kunnen ook wijkverpleegkundige worden 
en hebben meer verantwoordelijkheid dan 
de praktijkverpleegkundigen. 

Ze kunnen ook wat meer handelingen doen 
dan de praktijkverpleegkundigen.



Meestal is er een mix van verschillende 
soorten verpleegkundigen die in een 
dienst werken.



Samengevat:

Praktijkverpleegkundige, 4 jaar

Volledig gediplomeerd verpleegkundige, 
3 jaar

of

Bachelor verpleegkunde,3 jaar



Uitwisselingen

Sinds 2010 verblijven jaarlijks enkele 
studenten van de VOS een maand in 
Meppel

• Verpleegkunde

• Administratief/recht







Reis naar Most 2022

Heen: zondag 12 juni vertrek 08.00 uur

Terug: vrijdag 17 juni plm. 19.00 uur

•Studenten van DC en Stad&Esch

•Docenten DC en Stad&Esch

•Bestuursleden stg. Stedenband



Globaal programma

Lessen bijwonen

Contact met Tsjechische studenten, 
begeleiding/communicatie met leeftijdgenoten

Excursies naar zorginstellingen

Dagexcursie naar Praag

Recreatief: bowlen/laser games/escape room

Uitwisselen van ervaringen

Taalvaardigheid



Selectie deelnemende studenten door

DC en Stad&Esch



Cascade hotel



De Moldau (Vtlava) in Praag



Karlsbad

(Tsjechisch: Karlovy Vary) is een stad in het westen van Tsjechië. 
De stad, die de naam draagt van keizer Karel IV, kreeg vooral 
bekendheid als kuuroord voor de hoge adel in de 18e en 19e eeuw.




