VERENIGING

Subsidie Erasmus+ voor
internationale kennisuitwisseling
In maart diende de VPT een aanvraag in voor Europese subsidie in het kader van
het Erasmus+ programma, waarin kennisuitwisseling centraal staat. Eind juni is
die aanvraag toegekend. ‘Het bevestigt en versterkt de functie van de VPT als Kenniscentrum,’ zegt Els Wijmans.
Erasmus+ is een Europees programma
om internationale samenwerking en
uitwisseling te bevorderen op het gebied van onderwijs en educatie. Scholen en universiteiten maken er dankbaar gebruik van voor de internationale uitwisseling van studenten, docenten
en stafleden - dankzij dit potje kunnen
zij studiebeurzen krijgen, taalcursussen
volgen of deelnemen aan internationale congressen en symposia. Innovatie,
onderzoek, een leven lang leren en het
opdoen van internationale contacten
gaan zo hand in hand. Els Wijmans,
directeur van de Vereniging voor Podiumtechnologie, zag mogelijkheden
van Erasmus+ voor de vereniging. Immers, voor de VPT is kennisuitwisseling
een kerntaak. Vrijwel alle activiteiten
zijn gericht op kennis verzamelen en
verspreiden: themadagen, cursussen,
het lezingenprogramma tijdens de vakbeurs CUE, de activiteiten van werkgroepen, de nieuwsbrief, de uitgave van
Zichtlijnen.
‘Niet beperkt tot landsgrenzen’
Daar komt bij dat de VPT direct betrokken is bij het beroepsonderwijs in de
Podium- en Evenemententechniek,
namelijk als projectleider van OSAT. Dit
is het platform waar vakonderwijs en
werkveld met elkaar overleggen. En tot
slot, internationale samenwerking en
uitwisseling is al staande praktijk voor
de vereniging: bezoek aan beurzen,
uitnodigen van sprekers uit het buitenland, deelnemen aan internationale
projecten, contacten met zusterorgani-
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saties. Els Wijmans: ‘Binnen ons vakgebied weet iedereen dat innovatieve
technologie zich niet beperkt tot de
landsgrenzen. Normering en regelgeving worden op Europees niveau afgesproken. In die zin was het dus logisch
om naar het Europese programma voor
kennisuitwisseling te kijken. Ik ben erg
verheugd dat de aanvraag is toegekend.
Het bevestigt en versterkt de functie die
de VPT als Kenniscentrum heeft en het
bevestigt ook de grote rol die internationale uitwisseling daarin speelt.’
De aanvraag
De aanvraag is gericht op uitwisseling
in en met andere Europese landen en
de looptijd is van oktober 2014 tot
oktober 2016. De activiteiten die eronder vallen zijn onder andere het bezoeken van internationale beurzen en
congressen met een sterk inhoudelijk
programma en een innovatief karakter,
zoals Plasa (Londen 2014), ABTT (Londen 2015), Stage|Set|Scenery (Berlijn 2015), JTSE (Parijs 2014), de PQ
(Praag 2015) en evenementen in Zwitserland, Oostenrijk, Zweden en België.
Bij veel van die activiteiten zijn zusterorganisaties van de VPT betrokken.
Verder valt onder de aanvraag ook het
delen van kennis en informatie door
middel van themadagen, workshops
en lezingen en publicaties via website
en Zichtlijnen. ‘De aanvraag die we
hebben ingediend sluit aan bij wat we
als VPT al doen, met het verschil dat
we dit nu kunnen uitbreiden en voor
een periode van twee jaar op een meer

structurele basis kunnen doen. Deze
subsidie stimuleert en faciliteert dat,’
zegt Els Wijmans.
Samen met OSAT en DTHG
Bij de toekenning zal zeker ook een
rol hebben gespeeld dat de VPT een
vereniging is met een brede basis die
open staat voor iedereen: werknemers,
zelfstandigen, docenten en studenten,
maar ook podia, gezelschappen, scholen en bedrijven. En niet onbelangrijk,
de aanvraag is gedaan met OSAT en
DTHG als partners. OSAT ligt voor de
hand, dit is zoals gezegd het platform
waar onderwijs (met name de ROC’s)
en werkveld (podia, bedrijven) met
elkaar in overleg zijn. De VPT voert het
secretariaat en organiseert jaarlijks het
OSAT symposium over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs Podium- en
Evenemententechniek. Met de Duitse
zusterorganisatie DTHG wordt samengewerkt door wederzijds mensen uit te
nodigen voor lezingen en workshops.
Behalve de nu toegekende EU-subsidie
loopt er op dit moment nog een aanvraag waarin de VPT participeert. Dit
betreft een aanvraag voor een project
rond beroepscompetenties op het gebied van veiligheid in onze sector. Het
project is gezamenlijk aangevraagd
door zusterorganisaties in Duitsland,
België, Zweden en Nederland, aangevuld met OSAT en de Erasmushogeschool Brussel. Hierover zullen we
berichten indien de subsidie wordt
toegekend. F
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