20 oktober 2019

Businesscase in het kader van INTERREG Va “Spreek je buurtaal”
Deze briefing dient als uitgangspunt voor het tot stand komen van een businesscase voor een
competentie- en coördinatiecentrum Buurtaal binnen het Interreg V project Spreek je buurtaal. Bij het
project zijn veel verschillende partijen betrokken. Een competentie- en coördinatiecentrum Buurtaal zal
bijdragen aan het stimuleren van buurtaal na afloop van het project

Opdrachtgever:

Regio Achterhoek
in samenwerking met EUREGIO (eerste aanspreekpunt)

Periode:

3 maanden, uiterlijke startdatum 1.12.2019

Over het project
“Spreek je buurtaal” is een project waarbij basisscholen in de grensregio elkaars taal en cultuur leren
kennen. In totaal 33 scholen in de Achterhoek, Twente, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen geven
lessen in hun buurtaal. Daarbij gaan de scholen onder andere partnerschappen aan met scholen aan
de andere kant van de grens. Om kwalitatief hoogwaardig buurtaalonderwijs te garanderen zijn er
daarnaast diverse opleidingstrajecten opgezet en wordt er met de betrokken leerkrachten gedurende
het project aandacht besteed aan het (door)ontwikkelen van passend didactisch lesmateriaal.
Het project is in 2016 gestart, kent een looptijd van vier jaar en is mede mogelijk gemaakt door het
Europese subsidieprogramma INTERREG Va. Leadpartner is de Regio Achterhoek. Naast de 33
basisscholen en hun schoolbesturen, zijn ook de Bezirksregierung Münster, de Landesschulbehörde
Osnabrück, de Nederlandse Taalunie en zestien Nederlandse en Duitse gemeenten betrokken.

Achtergrond
Een van de doelstellingen van het project “Spreek je buurtaal” is de ontwikkeling van een coördinatieen competentiecentrum voor buurtaalonderwijs in het EUREGIO-gebied. Het centrum dient een
centrale rol in te nemen als het gaat om de advisering en begeleiding van Nederlandse en Duitse
scholen bij de implementatie van buurtaalonderwijs. Hiertoe is in 2018 reeds een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Uit gesprekken met vele stakeholders binnen en buiten het
EUREGIO-gebied is gebleken dat een dergelijk grensoverschrijdend coördinatie- en
competentiecentrum haalbaar en kansrijk is. In samenspraak met de bij het project betrokken
partners is daarom besloten om het proces een vervolg te geven door nog binnen de huidige
projectlooptijd – tot en met augustus 2020 – een businesscase uit te werken.

Mede vanwege het feit dat er vele stakeholders bij de opzet van een grensoverschrijdend coördinatieen competentiecentrum betrokken zijn en verschillende belangen meespelen, is aan de EUREGIO, als

onafhankelijke platformorganisatie, gevraagd om het vervolgtraject in samenwerking met de
leadpartner inhoudelijk te begeleiden.

Opdracht
U wordt gevraagd de businesscase uit te werken ,met meerdere scenario’s die moet bijdragen aan de
totstandkoming van het grensoverschrijdend coördinatie- en competentiecentrum Buurtaal. Hiertoe
behoren de volgende taken en werkzaamheden uit:
•

Analyseren van verschillende behoeftes, belangen en bezwaren die aan de totstandkoming
van een euregionaal coördinatie- en competentiecentrum ten grondslag liggen;

•

Contactopname met (ook nog niet geïdentificeerde) stakeholders binnen en buiten het
EUREGIO-gebied. Te denken valt hierbij aan Nederlandse en Duitse onderwijsinstellingen,
alsmede lokale en (boven-)regionale overheden in Nederland, Nordrhein-Westfalen en
Niedersachsen;

•

Zorgdragen voor tijdige en juiste inhoudelijke rapportage richting de bij het project betrokken
projectpartners en belanghebbenden;

•

Opleveren van een gedegen businesscase waaruit in ieder geval blijkt
o

welke eisen aan het centrum ten grondslag liggen;

o

welke taken het centrum dient op te pakken;

o

welke financiële investeringen nodig zijn;

o

wat de te verwachten baten zijn;

o

welke partijen daadwerkelijk bereid zijn om het coördinatie- en competentiecentrum
vorm te geven;

o

wat een realistisch tijdpad is voor de opzet van het centrum.

Eisen ;
•

ruime ervaring hebben met grensoverschrijdende samenwerking, voornamelijk op het
gebied van projectuitvoering;

•

beschikken over een breed netwerk aan Nederlands en Duitse zijde, bij voorkeur ook op
het gebied van onderwijs

•

beschikken over analytische vaardigheden;

•

beschikken over goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Duits en het
Nederlands.

Reageren op deze uitvraag door middel kan door indienen van een offerte; via mail aan
j.emaus@8rhk.nl; indieningstermijn loopt tot 3 november 2019
Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij Tom Lamers, adjunct-directeur-bestuurder Euregio,
Tel: +31 53 46051-51.

