Samenvatting
Het doel van het project NANSSI was het tot stand brengen van meer begrip en kennis
tussen de partners, de Association of Colleges in het Verenigd Koninkrijk en de MBO Raad
in Nederland, teneinde een kader te scheppen voor toekomstige samenwerking, die kan
worden uitgerold t.a.v Europese kwesties van sociale integratie en mobiliteit. Het idee komt
voort uit de bezorgdheid over het ontbreken van voldoende geschoolde arbeidskrachten om
de toekomstige wereldwijde concurrentie aan te kunnen (vooral met de BRIC landen) en het
gebrek aan responsiviteit van ons beroepsonderwijs om aan de voortdurend veranderende
behoeften van de arbeidsmarkt in Europa te voldoen.
Het NANSSI-project werd ontwikkeld tegen de achtergrond van de veranderende
arbeidsmarkten en de vraag naar nieuwe competenties van toekomstige werknemers.
Op Europees niveau is dit gedefinieerd in het beleidsdocument "Nieuwe vaardigheden voor
nieuwe banen". NANSSI was gericht op beleidsmakers op nationaal en regionaal niveau, die
in een positie verkeren om de link met de Europese agenda te maken. Indirect, zijn de
begunstigden van NANSSI personen, die door de tenuitvoerlegging van de resultaten meer
kansen moeten krijgen om de in de toekomst gevraagde vaardigheden te verwerven.
Uiteindelijk zullen ook werkgevers van het project profiteren, omdat zij beter getraind
personeel kunnen verwachten, dat bekwaam genoeg is om te voldoen aan de eisen, die een
toekomstige groei van bedrijven mogelijk maakt.
Het consortium bestond uit vertegenwoordigers van de Verenigingen van
beroepsonderwijsinstellingen AoC en MBO Raad, waaronder senior projectmanagers, beleid
en strategie deskundigen en schooldirecteuren. Het project bereikte senior beleidsmakers in
het Verenigd Koninkrijk en Nederland op diverse niveaus. Door het karakter van de
verenigingen was het ook mogelijk om de beleidsmakers van de aangesloten
onderwijsinstellingen te bereiken. De internationale samenwerking had tot gevolg, dat beide
landen van elkaar konden leren.
De aanpak was voornamelijk gebaseerd op de ontwikkeling en uitwisseling van ideeën door
middel van twee ‘high profile’ startbijeenkomsten, één in elk van de partnerlanden, en een
reeks seminars op basis van de thema’s die binnen NANSSI verder zijn uitgewerkt.
Dit mondde uit in een plenaire vergadering waarop toekomstige ontwikkelingen en
duurzaamheid werden besproken. Er werd overeengekomen dat getracht zal worden om
verdere activiteiten te stimuleren, die gericht zijn op de uitrol van NANSSI bevindingen in een
Europese context. Deze activiteiten zullen zich focussen op doelgroepen die met uitsluiting
van de arbeidsmarkt en sociale exclusie bedreigd worden. Tegelijkertijd adviseert NANSSI

de bevordering van een pan-Europees curriculum voor laaggeschoolden, met een duidelijke
relatie tot het Europese Kwalificatieraamwerk (EQF). Deze resultaten zijn anders dan wat
oorspronkelijk was gepland, maar gezien de toenemende jeugdwerkloosheid zullen deze
resultaten een grotere impact hebben en een bijdrage leveren aan het voorkomen van een
'lost generation'.
In het kader van NANSSI, werden een aantal beginselen van ‘Good Practices’ en
richtsnoeren ontwikkeld voor degenen die betrokken zijn bij de samenwerking in het
beroepsonderwijs. Dit had betrekking tot het gebruik van sociale media voor engagement en
deelname en voor een link naar kwaliteitszorg en het Europees kwalificatiekader (EQF).
Bovendien was een model voor sociale insluiting d.m.v betrokkenheid en deelname
ontwikkeld. Geconcludeerd werd dat sociale uitsluiting vooral voorkomen kan worden door
de nadruk te leggen op lokale omstandigheden, flexibiliteit, kleinschaligheid en door
verantwoording af te leggen gerelateerd aan het algemene maatschappelijke belang.
Alle resultaten zijn beschikbaar op de project website http://www.euprovet.eu/nanssi.html en
beschreven aan het einde van de project DVD.
De DVD bevat gefilmde onderdelen van de startbijeenkomsten en de plenaire vergadering
met relevante opmerkingen van projectdeelnemers en van leerlingen, alsmede het definitieve
project verslag. Bovendien bevat de DVD een beleidsdocument met een beschrijving van de
Europese en nationale strategieën, die het theoretische kader vormden van het project
NANSSI en die op grote schaal verspreid is.
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