In beeld

Meerjarige investeringsprogr
Waar zetten aoc’s, hao-instellingen en de
gezamenlijke groene afdelingen op in?

WAT ZIJN MIP’S?
Het meerjarig investeringsprogramma
beschrijft voor een aoc, hogeschool of
de groene afdelingen gezamenlijk de
inzet op aangedragen thema’s en actielijnen. Waar ligt voor de scholen het
zwaartepunt in het schooljaar 20142015? Hoe werken ze onder andere aan
de kennisinfrastructuur? Dat kan bijvoorbeeld in vernieuwing van opleidingen, de
samenwerking met bedrijfsleven of de
opzet van nieuwe lectoraten.

Regionalisering

Digitalisering

Internationalisering

De MIP’s die op verzoek van het ministerie werden ingestuurd, zijn een soort van
prestatieafspraken voor inzet van financiële gelden die nu nog onder de regeling
Praktijkleren en Groene Plus vallen.
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amma’s scholen gevisualiseerd
CIV, CoE,
meeting points |
Docentstages | Excursies,
demonstraties | Kenniskringen |
Informele bijeenkomsten |
Innovatiemarkten | Netwerkcafé’s |
Alumnibeleid | Gastlessen | Masterclasses |
Regioleren | Kenniswerkplaatsen |
Learning communities | Innovatieklassen |
Sectoradviesraden | Werkveldcommissies |
Sustainable urban relations | Regio-arrangementen

De boom van het
bedrijfsleven

• Wegen waarop scholen aan
groene groei werken
• Biobased opleidingen
• Ecoschools
• Voorop in de Vergroening
• Stadslandbouw
• Local4local, cradle2cradle
• Biodiversiteit

De onderwijsmakelaar
Veel scholen lanceren in
hun MIP het idee om
met onderwijsmakelaars
te werken. Zij regelen
geen stageplaatsen, maar
staan wel dicht bij
bedrijfsleven en werven
leeropdrachten.

Vormen van
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