What´s in it for you?
Op basis van deze pilot is er een methodiek ontwikkeld voor het opstarten
van een internationale strategie voor de regio, waarbij internationalisering
een geïntegreerd aspect van het realiseren van de vraagstukken op de
regionale kennisagenda is geworden. Binnen elke regio in Nederland kan
deze methodiek succesvol ingezet worden.

Groene kennisinstellingen
bouwen met de regio aan de
internationale kennisstrategie
voor het Noorden
Alle groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen van vmbo, mbo, hbo en
universiteit werken samen binnen de Groene Kennis Coöperatie (GKC). In
nauw contact met de buitenwereld werkt de GKC aan vernieuwing van het
onderwijs voor leven lang leren: van jeugd tot volwassenen. Vragen uit de
buitenwereld worden vertaald in regionale en (inter)nationale activiteiten
voor het onderwijs binnen GKC-programma's rondom thema's zoals natuur
en landschap, voeding en gezondheid, welzijn van dieren en
ondernemerschap. De groene kennis wordt beschikbaar gesteld via www.
groenkennisnet.nl

Meer weten? Binnenkort presenteren beide programma’s gezamenlijk een
boekwerk over de samenwerking, systematiek, methodiek en transfer naar de
andere regio’s binnen Nederland.

Kun je niet wachten? Meer informatie is te vinden via www.
gkc-pin.eu en de http://www.kenniswerkplaats.eu/
Je kunt ook een mail sturen
Projectleider: Gonneke Leereveld g.leereveld@wellant.nl
Programmaleider PIN: Ton Stok a.stok@wellant.nl
Programmaleider RT: Willem Foorthuis willem.
foorthuis@regionaletransitie.nl

www.gkc.nl

Globalisering, klimaatverandering,
strategieën om het natuurlijk kapitaal van
onze aarde niet uit te putten, nieuwe
Europese wetgeving, gemeenschappelijke
Europese ontwikkeling van landbouwbeleid,
de focus op internationaal
structuurversterkende activiteiten en het
Nederlands topsectorenbeleid: Nieuwe
maatschappelijke uitdagingen die vragen
om een duurzame aanpak en nieuwe
samenwerkingsvormen in de
grensoverschrijdende regio. Groene
kennisinstellingen kiezen hierin positie. De
Groene Kennis Coöperatie (GKC) en haar
programma’s Internationalisering (PIN) en
Regionale Transitie (RT) bieden hierbij
daadkrachtige ondersteuning met als doel
de rol en betekenis van onderwijs en
onderzoek te profileren en daarmee de
groene sector te versterken.

Pilot Veenkoloniën – what’s in it for us?
Om de samenwerking in de praktijk vorm te geven, is een pilot gestart in de regio
Veenkoloniën. Een gebied dat ervaring heeft met een regionaal leer-/
kennisarrangement op basis van een eigen kennisagenda en een kenniswerkplaats
als uitvoerings- en leeromgeving. Een uitstekende plek om internationale kansen
te verkennen! Met de diverse partijen uit de regio, waaronder de
onderwijsinstellingen AOC Terra, AOC Friesland en Van Hall-Larenstein,
Nordconnect, Kanon, ondernemers, de Kenniswerkplaats en het
programmabureau, zijn inventariserende gesprekken gevoerd. Partijen reageerden
enthousiast, maar hoe krijg je dit omgezet in daadwerkelijke samenwerking? Hoe
ontwikkelen we een grensoverstijgende kennisarrangement? Vragen waar de
stakeholders in samenwerking met PIN en RT, antwoorden op vinden.

Samen werken
De samenwerking tussen PIN en RT is niet
toevallig ontstaan. Beide programma’s
ambiëren (internationale) samenwerking
tussen de vijf O´s in het regionale
speelveld: onderwijs, onderzoek,
ondernemers, overheid en omgeving. Het
levert ondermeer toegevoegde waarde voor
up-to-date onderwijs: regioleren in
praktijkopdrachten voor studenten en
deskundigheidsbevordering van docenten in
een complexe (internationale) setting.
Vanuit dit gemeenschappelijk belang is de
samenwerking tussen beide programma’s
medio 2011 van start gegaan.

De pilot staat in het teken van grensoverstijgende
samenwerking tussen de vijf O’s, een leven lang leren
en kennis & innovatie in Europese regio’s.

Het ultieme doel: het ondersteunen van groene onderwijsinstellingen bij de transitie van
school naar grensoverstijgende regionale kenniscentra. De instellingen vormen een spil
in de verbinding tussen de vijf O´s in hun eigen regio en in de (inter)nationale context.

Vaak spelen dezelfde vraagstukken in
meerdere regio’s, ook internationaal. PIN
en RT vinden het logisch dat internationale
regio’s met elkaar samenwerken om te leren
van elkaars aanpak, kennis te delen en te
creëren en om samen oplossingen te
vinden. Ook over de grens! Dit vraagt om
een structurele en duurzame aanpak via een
internationaal lerend netwerk en het
uitvoeren van grensoverstijgende projecten.

De eerste stap
Gezamenlijk is gewerkt aan het bouwen van een internationaliseringsstrategie
voor de Veenkoloniën op basis van de huidige regionale kennisagenda. De
thema´s Agri-Business en Bio-based economy zijn hierin leidend. Het
eindresultaat is een strategisch document met een doordacht vijfjarenplan gericht
op samenwerking met de kustregio’s in Noord(Oost)-Europa waar voldoende
ontwikkelmogelijkheden en kansen te vinden zijn. De strategie is gericht op het
realiseren van een duurzaam, meerjarige samenwerkingssysteem tussen de
diverse regio’s in Noord(Oost)-Europa. Een transnationale kennisstrategie is
leidend om tot kennisdeling, co-creatie, competentieontwikkeling en versterken
van de innovatiekracht te komen met als resultaat duurzame economische
samenwerking. De eerste stap is het aanvragen van een Europees
partnershipproject. Vanaf Veertien partijen uit zes landen werken samen aan het
vaststellen van gemeenschappelijke behoeften, overkoepelende thema’s en op te
lossen vraagstukken. Studenten spelen een belangrijke rol in deze samenwerking
en krijgen de kans internationale competenties te ontwikkelen. Volgend jaar
verwachten de partijen samen internationale projecten te kunnen starten.

