
 

 

GRAM is een INTERREG Vlaanderen-Nederland-project dat experimenteert in doorgedreven 

hybride onderwijs. Van klassiek onderwijs overstappen naar een leerproces mét en door lokale 

bedrijven: dat is het doel. Hoe dat vorm krijgt? Hieronder geven we een update!  

 

 

Community of Practice  

In juni 2022 kwam de G.R.A.M.-Community of Practice opnieuw samen. Het 

multidisciplinair team van docenten en projectmanagers dacht samen na 

over wat een ideale G.R.A.M.-leeromgeving nodig heeft om te slagen. 

Bekijk de foto’s hier. 

 

 

 

G.R.A.M. denkt duurzaam 

“Het bewustzijn vergroten bij jongeren over hoe, waar en 

waarmee iets duurzaam gemaakt kan worden, is cruciaal voor 

de energietransitie,” – Joost Dingemans, Land en Hand 

Scalda biedt via Blend en Solve-projecten (gefinancierd door 

G.R.AM. en eigen middelen) de kans aan studenten om out of 

the box te werken in een ander vakdomein. Een 9-tal 

studenten ICT werken via Blend en Solve aan een project dat 

streeft naar een herbestemming van de voormalige 

Euregiotuinen in Oostburg. Projectorganisatie Land en Hand is 

hierin, met Joost Dingemans als expert, betrokken. Joost 

getuigt hier.  

 

Competentiepaspoort 

De komende maanden werken de G.R.A.M.-partners hard verder aan nieuwe experimenten rond 

grensregioleren met bedrijven. Het team stelt dit najaar suggesties op over hoe de nieuwe 

competenties van de cursisten het best gevalideerd worden in een ‘competentiepaspoort’ dat 

https://grensregioleren.eu/events/
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inzetbaar is in de zoektocht naar een job. Zin om mee te denken? Mail dan naar 

shana.dequesne@syntrawest.be.      

 

G.R.A.M. in de pers 

Z.O. Magazine 

Zeeland Zakelijk 

 

What’s next? 

De 2e G.R.A.M.-bootcamp gaat door in november 2022. Ditmaal niet in Scalda, maar wel in Syntra 

West. Opnieuw gaan studenten van Syntra West en Scalda gedurende deze intensieve driedaagse 

samen aan de slag rond een authentieke bedrijfschallenge rond duurzaam ondernemen. Heb jij als 

bedrijf een duurzaamheidschallenge liggen? Mail dan naar heleen.loones@unizo.be.  

 

Wij houden je graag op de hoogte van G.R.AM. Verwacht dit najaar nog 2 nieuwsmails, en hou onze 

GRAM-Linkedin en -site in de gaten! 
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