
 
 
 
Beste, 
 
 
WOODual – Duaal Leren in de houtsectoren voor jobs en vaardigheden voor jongeren - is een Erasmus+ 
project, gericht op het aanbieden van een integrale en complete strategie voor het verbeteren van de 
inzetbaarheid van jongeren en voor een betere overgang van school naar werk. 
Het project bevindt zich in een opmerkelijke fase van zijn ontwikkeling en vandaag zijn we blij om u onze 
derde nieuwsbrief te kunnen presenteren. 
 
In november 2017 startten enkele studenten uit Italië en Griekenland met een stage-uitwisseling in 
Nederland. In dit kader werd de 6e Intellectuele Output door de WOODual-partners ontwikkeld. Deze heeft 
betrekking op gespecialiseerde trainingen in bedrijven en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding. 
 
Het WOODual traineeship bestaat uit een fysieke en een virtuele studentenmobiliteit. Dit vormt het hart dit 
project en vormt tevens het meest innovatieve aspect ervan: de vaardigheden, kennis, competenties en 
knowhow die de studenten tijdens hun stage in het buitenlands bedrijf hebben opgedaan, zullen gebruikt 
worden om een aansluitende virtuele mobiliteit te realiseren, als ze terug zijn in hun thuisland. Daar zullen 
ze een project ontwikkelen, dat verband houdt of in lijn ligt met de activiteiten, die tijdens de buitenlandse 
mobiliteit werden ingeoefend. 
 
Klik op de volgende link voor verdere informatie over deze WOODual virtuele mobiliteit: WOODual 
Intellectual Output 6 
 
Verder organiseerde de regio Lombardia (Milaan, Italië) op 7 november de tweede WOODual International 
Conference. Het was een interessante gelegenheid, waarbij de WOODual-partners, belanghebbenden, 
studenten en andere gasten elkaar ontmoetten. Tijdens dit dynamisch evenement werd uitgebreid gepraat 
over duaal leren, de houtsector in Europa, de buitenlandse mobiliteitsmogelijkheden van studenten en 
andere transnationale ervaringen. 
 
Voor meer informatie over WOODual II International Conference, klik hier: 
http://adapt.it/WOODual/second_conference.html  
 
En last but not least, delen we graag enkele foto's over deze ervaringen met mobiliteit en traineeship in het 
buitenland. Hiervoor kan je terecht op onze officiële Facebook-pagina: 
https://www.facebook.com/WOODual/  
 
 
Wij wensen je een prachtig 2018! 
 
 
 
 
De WOODual Partners 
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