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Subsidiemogelijkheden Internationalisering

Prikkel voor meer 
studenten in het buitenland
Een internationale stage, een deel van de studie in het buitenland volgen,
taalonderwijs op het vakgebied: veel scholen voor beroepsonderwijs doen wel
iéts aan internationalisering. Voor onderwijsinstellingen die meer willen doen
en daarin willen investeren is geld beschikbaar van de overheid.
Het Programma Internationalisering
Beroepsonderwijs (PIB) ondersteunt
sinds vorig jaar internationaliseringprojecten in het mbo en hbo. Zo is de
CAH Dronten inmiddels gestart met
het project Green professionals on the
move (zie kader). En heeft AOC Friesland een project uitgevoerd rond
duurzame landbouw in Bulgarije en
I ndonesië. Maar uitvoerder van het
programma, EVD Internationaal
ondernemen en samenwerken – een
agentschap van het ministerie van
Economische Zaken – wil groen middelbaar en hoger beroepsonderwijs
aanmoedigen meer voorstellen in te
dienen. Projectadviseur Sanne van
Oeveren vertelt dat er twee project
rondes achter de rug zijn. Indienen
voor de huidige ronde kan tot en met
eind oktober. De vierde en laatste
ronde sluit eind april 2009.
Waarom de ondersteuning?
Het is belangrijk voor toekomstige
werknemers om over (talen)kennis
en vaardigheden te beschikken om
internationaal te kunnen opereren
en ondernemen. Hierover zijn overheid, onderwijs en bedrijfsleven het
eens. Het doel van het Programma is
het vergroten van de internationale
bagage van studenten en docenten in
het mbo en hbo. Afgestudeerden krijgen daardoor meerwaarde op de arbeidsmarkt.

Sanne van Oeveren van EVD: “Onderwijsinstellingen kunnen nu aanvragen voor de
huidige projectronde indienen”

Voor wie is het programma bedoeld?
Voor onderwijsinstellingen (mbo en
hbo) die met concrete projecten hun internationaliseringstrategie willen uitvoeren en die een visie hebben op inter-

nationalisering of de wens deze verder
te ontwikkelen. Ondernemers kunnen
samen met onderwijsinstellingen projectvoorstellen indienen. Waarbij bijvoorbeeld studenten voor het bedrijfs
vgo 13 10 september 2008

27

Internationalisering in Dronten
Op de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten is internationalisering
een speerpunt. Projectleider Natasja Spaargaren: “Van de 1.200 studenten
komen 140 uit het buitenland. Sinds begin 2008 proberen we ook andersom
Nederlandse studenten actiever naar het buitenland te helpen met Green
professionals on the move.” De CAH doet dit intern, door bestaande onder
steunende diensten te promoten en het aanbod uit te breiden met talen
cursussen en cursussen intercultureel management. Verder worden buiten
landse studenten in Dronten (betaald) ingezet als buddy voor studenten
die naar het buitenland willen gaan. Zo maakt een Hongaarse student een
Nederlandse student die in Hongarije stage wil lopen bekend met gebruiken,
taal en cultuur. “Hierdoor voelen studenten zich veiliger om de stap te zet
ten.” Ook biedt de opleiding beurzen aan, in de vorm van een reiskostenver
goeding bijvoorbeeld. Hiernaast zet de CAH een bedrijvennetwerk op om
het internationale stageaanbod te vergroten en stroomlijnen. Dit gebeurt
in samenwerking met de KvK en een internationale businessclub uit Almere.
Gezamenlijk organiseren zij bijeenkomstenen met de bedrijven. Al met al
voldoende posten om de pot van EVD goed bij te kunnen gebruiken.

leven in het buitenland een markt
onderzoek uitvoeren. Zo’n project kan
het bedrijf nieuwe aanknopingspunten
bieden voor internationaal ondernemen.
Wie zit er achter het Programma?
De EVD voert het Programma
Internationalisering Beroepsonderwijs
uit in opdracht van de ministeries van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
en Economische Zaken. EZ vindt dat
Nederlandse bedrijven meer export
kansen moeten grijpen. Scholen kunnen
daaraan bijdragen door bij hun studenten meer internationale competenties
te ontwikkelen. HBO Raad, MBO Raad
en MKB Nederland ondersteunen het
programma.
Welke projecten komen in aanmerking?
Belangrijk is de deelname van studenten
en dat het plan een structurele verbetering teweegbrengt. Zoals internationaliseringprojecten op verzoek van en in
samenwerking met Nederlandse bedrijven of projecten die het stagenetwerk
verbeteren van binnen- en buitenlandse
bedrijven en onderwijsinstellingen.
Samenwerking met het bedrijfsleven
is een belangrijk (bonus)punt bij de
toekenning van een subsidieaanvraag.
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Andere projecten die in aanmerking
komen zijn die waardoor het aantal internationale stages en leerbedrijven toeneemt of die bijdragen aan een betere
voorbereiding en begeleiding van internationale stages. Van Oeveren noemt bijvoorbeeld de opzet van een bureau internationalisering of een voorbereidings-

module voor studenten. Een project kan
overigens ook het vervolg zijn van een
eerdere Good Practice.
Projecten in welke landen?
De voorkeur hebben landen waarmee
Nederlandse bedrijven goed zaken kunnen doen, met name Europese landen en
economieën die in opkomst zijn zoals
China. Dat betekent niet dat projecten
in andere landen niet voor financiële
ondersteuning in aanmerking komen.
Het gaat erom dat een bedrijf of onderwijsinstelling er gunstige samenwerkingsmogelijkheden ziet. Van Oeveren:
“Zo is een aanvraag van het Groenhorst
College goedgekeurd, waarbij een
Nederlandse onderneming in Ethiopië
agrarische studenten wil inzetten.“
Hoeveel geld is beschikbaar?
Per aanvraag is tussen de H 50.000 –
H 75.000 per onderwijsinstelling beschikbaar. Het totale maximaal beschikbaar budget per ronde is in principe
H 800.000. Een voorstel indienen met een
andere mbo of hbo onderwijsinstelling
wordt beloond. Het bedrag voor de gezamenlijke aanvraag wordt dan verdubbeld
tot H 100.000 – H 150.000. Samenwerken
met een vmbo of universitaire opleiding
kan natuurlijk ook, maar alleen de mboof hbo-instelling komt in aanmerking

Rondleiding bij de schoolboerderij van een Bulgaarse landbouwschool in 
Sandanski. Project van AOC Friesland mbo Leeuwarden, opzetten kaasmakerij

voor de subsidie. Er is geen maximum
gesteld aan het aantal onderwijsinstellingen dat een gezamenlijk projectvoorstel kan indienen. Tegenover de bijdrage
van de EVD staat een cofinanciering van
honderd procent door de indienende
instelling(en). Dus als een instelling een
bijdrage van H 75.000 bij de EVD aanvraagt, dan brengt zij zelf ook minimaal
H 75.000 in voor de uitvoering van het
project.
En als je samenwerkt met het bedrijfsleven?
Wanneer het project wordt uitgevoerd
in samenwerking met het bedrijfsleven
of andere partijen dan brengt men de
H 75.000 gezamenlijk in, in overeenstemming met het belang van de verschillende partijen. Uit de invulling van
de cofinanciering moet duidelijk blijken
dat de bijdrage aan de internationale
mobiliteit breed in de onderwijsinstel-

N	Meer info over internationalise
ring online
	In het archief van het vakblad
kunt u enkele reeds verschenen
artikelen lezen over internatio
nalisering, waaronder een arti
kel met tips voor medewerkers
internationalisering. Surf naar
groenonderwijs.nl > artikelen
op thema > internationalisering
N	Een ander programma voor
internationalisering en mbo is

ling en/of binnen het bedrijf wordt
gedragen. Dus alle partijen dragen
een substantieel deel bij of geven met
een letter of intent aan dat zij het project
ondersteunen.

het Leonardo da Vinci pro
gramma, onderdeel van het
Levenlang Leren Programma.
Zie www.leonardodavinci.nl.
N	Meer informatie over het
Programma Internationalisering
Beroepsonderwijs:
	Sanne van Oeveren, project
adviseur, tel. 070 778 8178,
e-mail: oeveren@evd.nl

Hoe een aanvraag indienen?
Ga naar de website www.evd.nl/pib voor een
aanvraagformulier, de begroting en het format projectvoorstel. De huidige ronde sluit
31 oktober 2008, de laatste eind april 2009. p

Wilt u een abonnement
op vakblad Groen Onderwijs?
Bel 0345 545 560 
of e-mail naar groenonderwijs@bassa.nl
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