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WerkenWonen studeren
ondernemen

PROGRAMMA STAND

Ontdek welke internationale ervaring in jouw regio mogelijk is. Met de

bouwstenen van Arbeidsmarkt Noord is “internationaal heel dichtbij”.

Tijdens de Promotiedagen bieden we je bij onze ‘Arbeidsmarkt Noord-

stand’ op het No(o)rd-Plein het volgende programma aan:

Stage en opleiding in de zorg

Demonstratie van de App Practico (op het

No(o)rd-Plein), presentatie van het

project in de stand met tablets en (alleen op

woensdag) een silent disco.

 

Meertaligheid in het basisonderwijs

Digi+ vertelt je alles over meertaligheid en

het belang van een module geschiedenis en

natuur die scholen in Duitsland en

Nederland kunnen toepassen. Ga in

gesprek en ontdek de voordelen van

meertaligheid. 

 

Studie- en beroepsoriëntatie in het

buurland

PraktiTrans stelt het ideale team samen

waarmee je kennismaakt met opleidingen

en bedrijven in beide landen. Voetballen,

film en een presentatie aan tafel. 

Onderzoek en praktijkervaring in

bedrijfsleven (EDR)

Koppeling onderwijs en mkb, stages en

bedrijfsleven. Studenten onderzoeken

bedrijven met specifieke

onderzoeksopdracht. De bedrijven HR4U en

Orgadata demonstreren wat een stage (of

Praktikum) in de praktijk inhoudt. Dat doen

ze met 3D-brillen, ervaringen op de

werkvloer en door mee te lopen op locatie

met behulp van de modernste technologie.

De demonstratie is tussen 14.00 en 16.00

uur in of voor de stand van AMN. Op

dinsdag houden deze partners een korte

pitch op het No(o)rd-Plein.

 

Lees verder op de achterkant...
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Werken Wonen studeren ondernemen

PROGRAMMA STAND
Op 5 en 6 november hebben we

op het centrale plein elke dag 20

minuten voor een presentatie. 
 

De indeling is als volgt: 

 

Dinsdag 5 november (tussen 12.30 en

15.00 uur): 

Presentatie van Digi+ en Vroege Buurtaal!-

techniek in het basisonderwijs. Korte pitch

stagebedrijven HR4U en Orgadata (indien

gewenst). 

 

Woensdag 6 november (tussen 14.00 uur

en 17.00 uur): 

Presentatie en demonstratie van Practico

App (Sorgen für…, sorgen dass…) en Vroege

Buurtaal! 

Vroege Buurtaal!

Proeflokaal waar je kennismaakt met tools

en cultuur van Vroege Buurtaal! Neem

plaats en ervaar zelf de praktijk van lessen.

Studenten nemen je mee in de wondere

wereld van techniek en meertaligheid en

demonstreren interessante ontdekkingen

en proeven met techniek. Stap op de fiets

naar Duitsland en ontdek wat fietsen met

Vroege Buurtaal! te maken heeft. 

 

GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP

EDR) 

Heb je een leuk bedrijf gesproken en kun je

stage lopen of werken in Duitsland?

Adviseurs en EURES partners van GIP EDR

informeren je graag over jouw stap naar het

buurland en wat je moet weten en regelen

op het gebied van wonen, werken of

studeren/ stagelopen in het buurland. 

 

Speedmeet nieuwe partners Ontmoet

nieuwe partners op het No(o)rd Plein! 

Er staan veel partners uit de regio op ons

plein met interessante netwerken, toffe

activiteiten, producten en mogelijkheden

om mee samen te werken. We organiseren

iedere dag een Speeddate en introduceren

je graag bij deelnemers uit onze regio.
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Leerlingen van het Dollard College, locatie Campus Winschoten,

demonstreren wat ze te bieden hebben voor het bedrijfsleven in de

hele EDR en laten je genieten van lekkernijen bij de koffie tijdens

Promotiedagen.


