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Samenwerking Internationalisering Regionale Transitie
Samenwerking Internationalisering - Regionale transitie
De samenleving verandert in snel tempo: door opkomst van de
kenniseconomie en technologische ontwikkelingen veranderen
beroepen sneller dan ooit. Voor werkenden is het belangrijk
nieuwe ontwikkelingen en kennis snel op te nemen: zij moeten
complexe problemen kunnen aanpakken, kunnen innoveren en
kunnen samenwerken in een internationaal verband.
Onderwijsinstellingen moeten zich daarom ontwikkelen tot
grensoverschrijdende regionale kennisinstituten.
Om dit te bereiken werken de programma's Regionale Transitie (RT) en GKC-programma
Internationalisering (GKC-PIN) van de Groene Kennis Coöperatie (GKC) samen aan versterking van
innovatie in de regio door internationale projecten te starten.

Aanpak

Peat Valley

Doel
Om internationalisering in de regio vorm te
geven hebben de programma's Regionale
Transitie (RT) en GKC-programma
Internationalisering (GKC-PIN) van de
Groene Kennis Coöperatie (GKC) besloten
samen te werken. Zo willen beide
programma’s dat onderwijsinstellingen zicht
ontwikkelen tot grensoverschrijdende
regionale kennisinstituten die een
verbinding zijn tussen de vijf O’s: onderwijs,
onderzoek, overheid, ondernemers en
omgeving.

Publicaties
Grensoverstijgend leren voor beter
onderwijs en gebiedsontwikkeling
(Vooruitzine, Magazine van GKC,
2012)
Poster Groene kennisinstellingen
bouwen met de regio aan de
internationale kennisstrategie voor
het Noorden
Presentatie Resultaten samenwerking
Programma Regionale Transitie

Samenwerken met intersectorale partijen door
alle lagen heen levert innovatie, nieuwe

Een eerste pilot is de Peat Valley in de regio
Veenkoloniën. In dit project looptijd 2012 tot

kennis en ontwikkeling op. Om samenwerking
in de regio te versterken zijn twee pilotregio's

2014) werken partners samen uit Engeland,
Nederland, Polen, Zweden, Finland en

benoemd (Veenkoloniën en Westerkwartie).
In deze regio's zijn na verkenning en analyse
van mogelijkheden internationale projecten
gestart.

Litouwen.

Resultaten van de samenwerking:

van vergelijkbare kustregio’s in NoordEuropese landen te stimuleren. Nederlandse

Doel van het project is om door
samenwerking de ontwikkeling en innovatie

Internationaliseringstrategie voor

partners zijn AOC Terra, Wellantcollege en
AOC Friesland, Van Hall-Larenstein,
Wageningen University & Research Center en
de provincie Groningen met hun Agenda voor

onderwijsinstellingen N-NL en Noord

de Veenkoloniën.

Er is een netwerk opgezet en
onderhouden: NL en Europa
Matrix met financieringsmogelijkheden

Nederland (provincies): Stappenplan
Internationalisering voor scholen
Vierdaags Europees studieseminar
(Meppel)
Workshop internationalisering in de
school (N-NL)

Er zijn internationale meetings gepland.
Leerlingen en studenten uit de zes
verschillende landen discussiëren met
vertegenwoordigers van agribusiness en
overheid over oplossingen voor de regio’s.

Flyer internationaal regioleren
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Programma Internationalisering
Matrix met
financieringsmogelijkheden
Stappenplan Internationalisering voor
scholen

Informatie
Agenda voor de Veenkoloniën:
Programma Regionale Transitie
Programme Internationalisering

Contact <
Reageren op dit dossier?
Stuur uw reactie of document naar:
servicedesk@groenkennisnet.nl
Voor meer informatie over
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Afspraken met diverse partijen over
vervolgtrajecten:

Meer informatie leest u in het dossier
van dit project.

internationalisering kunt u contact opnemen
met:
Gonneke Leereveld
06-41745973

Zuid West Delta mbt
internationale samenwerking,

Ton Stok
06-51766631

SNN/Nordconnect over project
met DE/RUS,
afspraken met gedeputeerde

Meer dossiers vindt u op:
Groen Kennisnet Dossiers

staten, provincie, gemeente,
bedrijfsleven, Agentschap NL,
Nuffic, Ontwikkelcentrum,
Aequor
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Life+

Cooperatives for growth

In een groter project in het kader van het
Life+programma (omvang 3,2 miljoen)
werken stakeholders uit de regio
Westerkwartier in een gebiedscoöperatie
samenwerken aan inrichting van het gebied.
Een van de vragen is of je economische groei
kunt combineren met groen? Hoe
verduurzaam je dit? Hoe kun je komen tot
een nieuw beheerssysteem voor groen
natuurbeleid in de regio waarin je
fragmentatie en verkokering tegengaat en
tegenstrijdige belangen verenigt? Kun je in
een sociaal systeem tot kwaliteitsvolle natuur
en milieu landschappen komen.

Ontwikkeling van een methodiek voor het
werken in een coöperatie vindt plaats in een
Interreg-project: ‘Cooperatives for Growth’.
Werken in een coöperatief model is in
sommige landen ingebed in de samenleving,
in andere landen staat de methode in de
beginfase.
Er zijn grote verschillen in de wijze van
werken van coöperaties in verschillende
landen. Uitdaging is om een methode te
ontwikkelen die in meerdere landen
toepasbaar zijn. Het kan een bijdrage leveren
aan groei en werkgelegenheid in verschillende
regio’s.

Aandachtspunten zijn onder meer herstel van
hydrologische systemen, realisatie van nieuwe
natuur en realisatie van de doelen van de
Kaderrichtlijn Water. Ervaringen met de
methodiek van de gebiedscoöperatie moeten
leiden tot snelle en efficiënte besluitvorming
in vergelijkbare gebieden. AOC Terra heeft de
lead in dit project

Angie 2.0
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Studenten leren veel in internationale
projecten zoals versterking van
improvisatietalent, taalvaardigheid of het
vermogen tot samenwerken.
Om dit informele leren te kunnen valideren is
het projet Angie 2.0 gestart, een Transfor of
Innovation Project (TOI-project). Doel van is
om door internationale samenwerking de
kwaliteit en aantrekkelijkheid van het
beroepsonderwijs in Nederland en Europa te
verbeteren.
Meer informatie leest u in het dossier
van dit project.
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