
Geachte mevrouw / meneer,

In Nederland maken de organisaties voor kinderopvang een moeilijke tijd door 
en is er daardoor een tekort aan opleidingsplaatsen voor pedagogisch  
medewerkers. In Duitsland daarentegen is de arbeidsmarkt voor pedagogisch 
medewerkers zeer goed.

Samen met ROC Leeuwenborgh en Arcus College, EURES, de Agentur für Arbeit 
Aachen-Düren en het Nederlandse UWV onderzoekt Kenniscentrum Calibris de 
mogelijkheden  voor Nederlandse pedagogisch medewerkers om in Duitsland 
te werken en stage te lopen.

In dat kader organiseren wij een congres voor Duitse werkgevers in de kinderopvang.  
Het doel van deze bijeenkomst is de werkgevers te informeren over de opleiding  
“Pedagogisch medewerker in de Kinderopvang”, en inzicht te geven in de kwaliteit van de  
Nederlandse “Erzieher(innen)”.
Wij vinden het van belang ook Nederlandse werkgevers uit te nodigen om bij deze bijeenkomst 
aanwezig te zijn. In eerste instantie om ervaring uit te wisselen en elkaar te informeren, maar ook 
om het euregionale denken te stimuleren.

Bij deze nodigen wij u dan ook van harte uit voor deze informatie- en netwerkmiddag  
met lunch op 

Indien u interesse heeft om uw Duitse collega’s te ontmoeten en 
graag met ons wilt meedenken, dan stellen wij het zeer op prijs 
als u zich aanmeldt voor deze middag.

Wij zien uit naar uw enthousiaste reactie,

Met vriendelijke groet

Lian Crutzen
adviseur Calibris

Informatie- en netwerkmiddag “Werken in de kinderopvang in Duitsland”

Uitnodiging
14 mei 2014

Tot 24 april kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar l.crutzen@calibris.nl met vermelding van 
uw naam, de naam en het adres van de organisatie die u vertegenwoordigt en het aantal personen waarmee 
u wilt deelnemen. Eind april ontvangt u van ons een definitieve uitnodiging en het programma.

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met
Lian Crutzen, Calibris 0031-622695194, 
Lisette Offermans, ROC Leeuwenborgh 0031-611374645 
of Lei Ortmans, Arcus College 0031-622318002

14 mei 2014   van 13.00 tot 16.00 uur
bij ROC Leeuwenborgh
Arendstraat 10
6135 KT Sittard


