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Betreft: Erasmus+ jongerenuitwisseling Scouting ’t Volbert juli 2015 
 
 
Geachte Heer en/of mevrouw, 
 
Het zomerkamp is voor scouts traditioneel de afsluiting van het seizoen. Dit jaar 
wordt het zomerkamp van een van uw leerlingen extra bijzonder, het is namelijk 
onderdeel van een internationale jongerenuitwisseling. Deze uitwisseling, geïnitieerd 
door scouting ’t Volbert (Enschede), wordt uitgevoerd binnen het Erasmus+ 
programma (www.erasmusplus.nl). 
 
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan 
de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-
formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of 
achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven 
lang te leren. Veel onderwijsinstellingen maken gebruik van dit programma voor 
uitwisselingen van scholieren en mobiliteit projecten van docenten. Echter, leren 
gebeurt niet alleen binnen de muren van een school. 
 
De Europese commissie hecht groot belang aan informeel leren, zoals dat 
bijvoorbeeld bij scoutinggroepen plaatsvindt. Binnen het programma Erasmus+ 
Jeugd zijn hiervoor diverse mogelijkheden, waaronder een jongerenuitwisseling. 
 
Bij deze jongerenuitwisseling leren onze scouts (tussen de 15 en 19 jaar) jongeren 
uit Nederland, Bulgarije, Roemenië en Polen elkaar en elkaars achtergrond en cultuur 
kennen. Zij zijn zelf actief betrokken bij het opzetten en uitvoeren van de 
uitwisseling en ontwikkelen nieuwe vaardigheden door een afwisselend programma 
en niet-formele leermethoden. De uitwisseling vindt plaats van 1 t/m 10 juli in 
Varna, Bulgarije. 
 
Wij steunen graag de aanvraag tot ontheffing van de leerplicht die de ouders of 
verzorgers bij u hebben gedaan om de leerling vrij te geven, zodat voor hem of haar 
deelname aan dit zomerkamp en deze internationale jongerenuitwisseling mogelijk 
is. Wij rekenen op uw begrip en danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Johannes de Boer    Leanne de Boer – van der Weij 
Secretaris scouting ‘t Volbert  Teamleider scouting ‘t Volbert 

Aan de schoolcoördinator en de leerplichtambtenaar 
 


