
 

 

 

Nationale competitie in 
Tsjechië 
Partner uit Tsjechië – EUROFACE CONSULTING      
organiseerde op 7 oktober 2020 hun nationale       
wedstrijd.  

Zij waren de enige partner die in zo’n onstabiele situatie de           
nationale competitie persoonlijk wist te organiseren. 

Daardoor hadden ze de mogelijkheid om persoonlijk met        
de deelnemers te discussiëren en direct feedback van hen         
te krijgen.  

Skills Plus zijn de vaardigheden 
wedstrijden voor mensen met (areids) 

beperkingen. Niemand wordt beoordeeld 
op zijn of haar handicap – alleen talent telt! 

De Skills Plus competities zijn competities 
voor teams en staan garant voor een 

onvergetelijke ervaring!  

 

 

Voorbereiding voor de NC 
– Hoe begin ik? 
Het organiseren van een nationale wedstrijd vergt veel        
tijd, ervaring en telefoontjes. Het gebeurt niet van de         
ene op de andere dag. Daarom zijn de volgende         
antwoorden van EUROFACE Consulting (Katarina     
Franckova) zeer waardevol voor anderen voor hun        
nationale wedstrijdorganisatie. 

Hoe heft u de NC for SKILLS + georganiseerd? 

‘’In het afgelopen jaar hebben we nauw samengewerkt met         
de kleuterschool, de basisschool en de middelbare school        
voor slechthorende in Valasske Mezirici. Aan beide kanten        
wordt de samnewerking als zeer succesvol beschouwd en        
daarom hebben we besloten om samen met deze school         
weer mee te doen.’’ 

Wat waren de (eventuele) uitdagingen waarmee u       
werdgeconfronteerd bij het organiseren van de NC?       
Zijn de plannen op enige wijze veranderd ten opzichte         
van de vorige competitie? 

‘’Dankzij de ervaring van de wedstrijd van vorig jaar waren          
we redelijk goed voorbereid op elke situatie. We hebben         
echter ook een moeilijke COVID-periode gehad en       
moesten alles aanpassen aan dit virus. Het oorspronkelijke        
plan was om een wedstrijd te organiseren tussen        
verschillende scholen in Tsjechië, maar dat was niet        
mogelijk vanwege de tweede golf van COVID. We waren         
blijk dat we erin geslaagd zijn om de wedstrijd te          
organiseren. In de ochtend – op de dag van de wedstrijd –            
kondigde de regering van de Tsjechische Republiek een        
lock-down in het land en de onmiddellijke sluiting van alle          
scholen aan. We organiseerden echter nog steeds de        
wedstrijd en konden deelnemers selecteren voor de       
internationale ronde. We hadden veel geluk.’’ 

Op welk vak-gebied heeft u de wedstrijd       
georganiseerd? 

‘’Studenten streden op het gebied van ICT en Greenjobs.’’ 

Om welke redenen heeft u deze deelnemers       
geselcteerd voor de competitie? 

‘’We hebben constant contact met de school. Voorafgaand        
aan de wedstrijd zelf hebben we meerdere keren met de          
docenten en de schooldirecteur gesproken over de       
wedstrijd zelf en over de internationale wedstrijd. Het was         
noodzakelijk dat leraren actief betrokken waren bij de        
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selectie van deelnemers die bereid en graag zouden willen         
deelnemen. De internationale ronde van de wedstrijd.       
Voorafgaand aan de landelijke wedstrijd vond een       
testronde van de wedstrijd plaats in de school, waarbij de          
docenten – als onderdeel van de schoolles – de opdracht          
kregen en evalueerden wie van hen aan de landelijke         
ronde zullen deelnemen.’’ 

Wie waren de deelnemers (van welke organisatie)? 

‘’We zijn erin geslaagd om drie organisaties te betrekken:  

- De kleuterschool, de basisschool en de middelbare       
school voor slechthorenden in Valašské Meziříčí –       
deelnemers en vrienden  

- School voor slechtziende leerlingen en leerlingen      
met een spraakgebrek Opava – beoordelaars, 

- Gemeenteraad van Kromeriz – stakeholder. 

Wat was de algehele tevredenheid van de NC? 

‘Aan het einde van de wedstrijd warden papieren        
feedbackvragenlijsten verspreid onder alle geïnteresseerde     
partijen. De resultaten van de vragenlijsten evenals de        
persoonlijke ontmoeting, toonden veel enthousiasme en      
een positieve evaluatie van de wedstrijd.’’ 

Wat is uw oordeel over de NC? Zou je iets willen           
veranderen? 

‘Het enige dat we zouden willen veranderen, is de         
uitbreiding van de wedstrijd naar meer scholen en regio’s,         
maar dat is helaas niet realistisch in de tijden van een           
pandemie. De sfeer van de wedstrijd was erg leuk en          
vriendelijk. We kijken nu al uit naar de internationale         
wedstrijdronde !’’ 

Het plan van de andere 
partners voor de 
nationale competitie 
Hoe zit het met andere partners? Hoewel alle partners 
hun nationale competities persoonijk willen houden, 
hebben ze een plan B voor het geval de situatie met 
betrekking tot COVID-19 niet verbetert. 

Volgens het eerste plan zou de NC moeten plaatsvinden in          
het najaar van 2020. Maar vanwege COVID-19 hebben de         
partners dit verzet naar begin 2021.  

Ze hopen op een face-to-face wedstrijd. Zo niet, dan         
opereren we volgens plan B. Hieronder staan enkele        

plannen en updates met betrekking tot nationale       
competities.  

 

In Nederland is de NC die gepland       
stond op 1 december 2020helaas     
geannuleerd vanwege de COVID-19    

situatie. Nederland zal deelnemen aan de wedstrijden in        
Hospitality & Catering onder leiding van Parc Spelderholt        
en Annemarie Advies & Coaching. Lentiz Lifeschool zal        
deelnemen aan het wedstrijdevenement Social Health &       
Care. Ten slotte spraken ze ook met Lentiz over een          
mogelijke deelname aan de de wedstrijd op het gebied van          
Elektricien.  

De nieuwe wedstrijd voor Horeca & Catering staan nu         
gepland voor Januari 26, 2021. De wedstrijden vinden        
plaats in Hotel Resort Land & Zee te Scharendijke         
(provincie Zeeland, waar ook Pro Work gevestigd is.). 

Zij zullen uiteraard alle van toepassing zijn om e         
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen die op dat moment         
van toepassing zijn. Daarnaast zullen de wedstrijden die in         
samenwerking met Lentiz plaatsvinden, gezien de      
regelgeving op de school zelf worden uitgevoerd. Deze        
zullen plaats vinden in Februari of Maart 2021. Ten slotte          
zijn er certificaten gemaakt, medailles voor deelnemers       
besteld en de jurering is gepland om ter plaatse of indien           
nodig online te gebeuren.  

 

 

Bulgarije zijn van plan om in het       
voorjaar van volgend jaar de Skills+      

NC te houden. Zij hopen dat het een        
face-toface-evenement kan worden waarbij alle     
veiligheidsmaatregeln in acht worden genomen.     
Deelnemers zijn mensen met verschillende handicaps van       
het Gemeentelijke Centrum voor Maatschappelijke     
Rehabilitatie en Integratie en Dag Maatshappelijk Centrum.       
Ze zijn erg opgewonden en bereiden zich al voor om deel           
te nemen aan twee categorieën: Greenjobs en Catering. 

 

In Spanje zitten ze in de       
voorbereidingsfase van de Nationale    
Competitie. Er worden twee wedstrijden     
georganiseerd op het gebied van ICT en       

Horeca en Catering. Ze schatten dat ze aan het begin van           
het jaar zullen plaatsvinden, eerst de ICT-wedstrijd,       
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waarschijnlijk online, en later de face-to-face wedstrijd       
Catering.  

 

De Sloveense partner bevindt zich in de       
voorbereidingsfase van de nationale    
wedstrijd op het gebied van Horeca en       
Catering en Greenjobs. Ze hebben al      

contact opgenomen met de stakeholders en organisaties       
die bij de prijsvraag betrokken zullen zijn. Ze zijn van plan           
om de wedstrijd in het voorjaar van 2021 (eind maart,          
begin april) te organiseren. 

 

Italië gaat werken aan Greenjobs en      
Catering & Hospitality. 3 teams voor      
elk gebied zullen de strijd aan gaan.       

Ze zijn van plan de wedstrijd begin december te houden en           
indien mogelijk face-to-face te houden. 

 

Griekenland communiceert  
momenteel met dagelijkse centra in     
de stad, die bereid zijn met hen       

samen te werken. Het Griekse team zal zich concentreren         
op Greenjobs en Social Health and Care. 

 

De Belgische partner JKVG gaat     
werken op het gebied van ICT en       
Elektricien. In eerste instantie waren er      

meerdere scholen gepland, maar vanwege de      
COVID-19-situatie zal er maar 1 school bij betrokken zijn.         
Indien mogelijk zal de wedstrijd een persoonlijk evenement        
zijn dat in de december 2020 wordt gehouden.  

 

Partner uit Turkije zal een face-to-face      
nationale wedstrijd organiseren in    

twee bedrijven. Ze gaan strijden in Horeca / catering en de           
andere voor ICT. Voor Hospitality / catering hebben ze al          
contact opgenomen met het lokale hotel, waar de wedstrijd         
zal plaatsvinden, en voor ICT zal de NC in een van de            
IT-bedrijven zitten. Ze zijn erin geslaagd om deelnemers te         
vinden en dus zullen er 4 groepen van elk 4 leden zijn. Hun             
NC staat gepland voor januari 2021.  

 

Dante, partner uit Kroatië, zal een       
wedstrijd organiseren op het gebied     
van gastvrijheid en sociale gezondheid     
en deze zal worden gehouden in het       

schoolgebouw. Ze staan in contact met e       
vertegenwoordigers van hun Hotel en Tourism School en        
Hospitality en Social Health and Care. De geplande        
activiteiten zijn bevistgd en vinden plaats in de lokalen van          
een school. Maar volgens de huidige situatie is hun verteld          
om niets te plannen voor april 2021. Het zal worden          
georganiseerd al seen F2F-evenement. 

Competities van Skills+ zijn specifiek ontworpen      
voor de doelgroep, variërend van mensen met       
een lichamelijke beperking tot mensen met een       
verstandelijke bepreking. Er wordt een echt      
inclusieve competitie georganiseerd, wat    
betekent dat talenten van verschillende niveaus,      
die omgaan met allerlei soorten handicaps, in       
team strijden.  

 

  

Wilt u meer weten? 
 

https://www.skillsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions  
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Disclaimer: De steun van de Europese Commissie voor de productie          

van deze publicatie vormt geen goedkeuring van de inhoud, die alleen           

de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet           

verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden         
gemaakt van de informatie in deze publicatie.  
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