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‘Er ligt een wereld open’

De blik naar buiten

Het ministerie van EZ heeft initiatief genomen om internationalisering in groen onderwijs slimmer te organiseren. “Goed
als mbo daarin de aansluiting weet te behouden”, zegt Michel
Berkelmans, waarnemend directeur Agrokennis.

Deelname in regionale en transregionale netwerken. Dat is
volgens Roel Schilt, AOC Terra, de toekomst van internationaler groen onderwijs. Met collegabestuurder Annemarie
Moons, Wellantcollege, schetst hij de motieven en aanpak.
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Aanvonken van studenten

Financiering van ambities

Het groene hbo doet al veel over de grenzen. Maar de
effecten daarvan verduurzamen, kan volgens Frederike
Praasterink van HAS Hogeschool alleen als de instellingen
meer gaan samenwerken.

Hoe komen onderwijsinstellingen aan financiële ondersteuning om hun internationale ambities waar te maken?
Gonneke Leereveld, projectmanager bij Wellantcollege,
vertelt hoe het werkt. Een handzaam overzicht maakt u
wegwijs in het subsidiedoolhof.
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De weg naar samenwerking

Peat Valley: een voorbeeld

Vrijwel alle groene onderwijsinstellingen hebben de ambitie
om meerjarig, duurzaam samen te werken met buitenlandse
partners. Maar hoe ga je dan te werk? Een stappenplan voor
een degelijke aanpak.

AOC Terra en Wellantcollege bouwen met collegascholen in
negen Europese lidstaten aan duurzame samenwerking.
Het vakblad registreerde enthousiaste reacties bij de afsluitende conferentie van het project Peat Valley in Gdańsk.
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Grenzeloos groen
onderwijs
Deze editie van uw vakblad staat
geheel in het teken van de internationalisering van het groen onderwijs.
Dat vraagt natuurlijk om uitleg.
Agri & Food en Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen zijn twee van de
negen topsectoren waarin Nederland
wereldwijd uitblinkt en die cruciaal
zijn voor onze economie en werkgelegenheid. Beide topsectoren zijn
zeer internationaal geörienteerd en
leveren onder andere via de export
een belangrijke bijdrage aan onze welvaart. De samenwerking
tussen bedrijfsleven, onderwijs/onderzoek en overheid heeft
belangrijk bijgedragen aan deze toppositie. De overheid wil die
samenwerking versterken om de innovatie te bevorderen.
Die focus op de mondiale dimensie van deze sectoren leidde
ertoe dat internationalisering in relatief korte tijd hoog op de
agenda van de groene onderwijsinstellingen kwam. Dit vanuit
het besef dat de wereld de arbeidsmarkt voor onze leerlingen en
studenten is geworden. Zij moeten zodanig opgeleid worden dat
ze in die internationale context kunnen functioneren. Of ze nu
binnen of buiten onze landsgrenzen aan de slag gaan.
Hoe moeten scholen dat aanpakken? De vraag bleek eenvoudiger
dan het antwoord en het idee voor een themanummer was
geboren. De redactie harkte alle expertise op het terrein van de
internationalisering in groen onderwijs bij elkaar. Ik hoop dat dit
themanummer bijdraagt aan de ontwikkeling van grenzeloos
groen onderwijs.

Vakblad Groen Onderwijs
Onafhankelijk vakblad van Stichting Silo. Redactieadres
Tormentilbeek 8, 5709 PK, Helmond, tel. (0492) 55 69 03, fax
(0492) 55 69 04, info@groenonderwijs.nl.

Thema-idee Gonneke Leereveld, Willem Foorthuis,
Woody Maijers.
Redactie Pieter Boetzkes (uitgever/hoofdredacteur), Ton van
den Born (plv. hoofdredacteur), Leonie Barnier, Jan Nijman,
Martin Versteeg (eindredacteur), Viviane Smit.
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Omslagfoto Thinkstock.
Abonnementenadministratie Adreswijzigingen en andere
mutaties in individuele en collectieve abonnementen en
aanvragen voor abonnementen: abonnement@bcm.nl o.v.v.
Vakblad Groen Onderwijs. Bij collectieve abonnementen ook
de naam van de onderwijsinstelling/organisatie vermelden.
Voor vragen over uw abonnement kunt u bellen naar tel.
085-7600237.
Abonnementsprijzen € 38,50 per jaar binnenland, € 42,20
per jaar buitenland, Losse nummers € 7,50. Bedragen zijn
exclusief 6% BTW. Informatie over de regeling Collectieve
abonnementen bij de uitgever/hoofdredacteur. Opzeggen
jaarabonnement schriftelijk uiterlijk één maand voor het einde
van het kalenderjaar.
Vakblad Groen Onderwijs verschijnt tien keer per jaar.
Advertenties Advertentieopdrachten en/of materiaal zenden
aan: Pieter Boetzkes, Tormentilbeek 8, 5709 PK Helmond,
tel. 0492 55 69 03, fax 0492 55 69 04,
e-mail info@groenonderwijs.nl.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of
openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op
andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever. Bijdragen van lezers worden op prijs gesteld.
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Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door de
financiële bijdragen van:
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“In China zijn ze jaloers op Wageningen,” zei premier Rutte tijdens
de algemene beschouwingen op 18 september in de Tweede
Kamer. “Dat moeten we zo houden. Groen onderwijs bij Economische Zaken is een uitzondering, maar ik ben ontzettend voor
gekke uitzonderingen die goed werken.” Hij zegde toe groen
onderwijs net zo te financieren als onderwijs onder het onderwijsministerie. Dat betekent dat de aangekondigde bezuiniging van
twee procent per onderwijsdeelnemer in het groene onderwijs niet
doorgaat. Dit geldt zowel voor aoc’s, groene hogescholen als
Wageningen Universiteit. De groene onderwijsinstellingen hadden
direct na bekendmaking van de begroting op Prinsjesdag, 16
september, een dringende oproep gedaan om de ‘ongelijkheid (in
bekostiging) zo snel mogelijk ongedaan te maken’. De bezuiniging
die alleen geldt voor groen onderwijs en ingegeven lijkt door de
groei van studenten in groen onderwijs, met name in Wageningen,
zou volgens de instellingen, ‘samen met eerder aangekondigde
bezuinigingen en onvoldoende financiering van de groei van het
onderwijs, tot structurele ongelijkheid in bekostiging (leiden). Ze
brengen de innovatie, kwaliteit en continuïteit van de unieke
kennisinfrastructuur in de agrofood- en groene ruimte sectoren in
gevaar.’ Wageningen UR krijgt nadat eerder afspraken zijn
gemaakt over financiering bij dalende studentenaantallen, nu in
afwijking van de andere universiteiten jaarlijks maximaal twee
procent groei bekostigd. En aoc’s meldden al eerder dat de
bekostiging van hun mbo-opleidingen achterloopt op die van het
overige mbo door het wegvallen van middelen voor praktijkleren.
Op de begroting van Economische Zaken zou echter geen ruimte
meer zijn om de groei van deelname aan groene opleidingen te
bekostigen. VVD en D66 stelden bij de bespreking van de
begroting van minister Jeroen
Dijsselbloem van Financiën, 24
september in de Tweede Kamer,
voor nu 10 miljoen euro te verschuiven van de begroting van
Onderwijs, naar die van het
ministerie van Economische Zaken.
Voor de komende jaren moet een
meer structurele oplossing komen.

foto: iverde

Politiek wil bekostiging
groen onderwijs bijstellen
Groene Stad-concept
over de grens
Stichting iVerde, waarin brancheorganisaties VHG,
Anthos en LTO, vakgroep Bomen en Vaste Planten,
samenwerken, wil het Groene Stad-principe naar
landschapsarchitecten, bestuurders en beleidsambtenaren in het buitenland brengen. De ambitie
van de Groene Stad is meewerken aan een meer
doordachte inzet van groen in de bebouwde
omgeving. Want, stelt iVerde, groen kan bijdragen
aan de oplossing van lucht- en waterproblematiek
in de stad. Bovendien blijkt dat groen kan helpen
om maatschappelijke verloedering tegen te gaan en
het stedelijke gebied gezonder en attractiever te
maken. Vertegenwoordigers van iVerde presenteren
dit najaar hun ideeën over de groene stad op
symposia in het buitenland.

Internationale diplomawaardering bij SBB
De Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB, de
stichting waar kenniscentra zoals Aequor in opgaan
volgend jaar, concentreert straks de taken rondom de
internationale transparantie van kwalificaties. De
stichting heeft een afdeling Diplomawaardering en
Onderwijsvergelijking. Hier is expertise verzameld over
buitenlandse kwalificaties op vmbo- en mbo-niveau,
expertise die bijvoorbeeld ook bij Aequor is opgebouwd.
Intussen is bekend dat bij SBB een nieuwe directie
aantreedt per 1 januari 2015. De kenniscentra moeten
tijdig reorganiseren en Aequor gaat dat ook doen. Op 1
december 2014 weet ongeveer een derde van de 1500
medewerkers van de 17 kenniscentra of ze een plek
krijgen binnen de nieuwe organisatie.

Damn Food Waste
Na een jaar antivoedselverspillingscampagne staat food waste zowel publiek als politiek op de agenda, maar nog iedere dag
wordt er teveel voedsel verspild. Dat melden de initiatiefnemers van de Damn Food Waste campagne, onder meer het Voedingscentrum en Wageningen UR. LTO Nederland is een van de partners. Er zijn verschillende evenementen onderweg naar 6
november. Dan is er in Amsterdam een symposium - zie stopfoodwaste.nl - waar voedingsdeskundigen gaan nadenken over
oplossingen. Op 20 september was de start van het Damn Food Waste evenement in Zwolle. Er werd onder andere soep uitgedeeld die gemaakt was van groenten die anders weggegooid zouden worden.
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Op weg naar Wereldvoedseldag in Twello

Op de klimaattop, 23 september in New York,
presenteerde de Nederlandse delegatie een
landbouwplan voor meer voedselzekerheid met
‘klimaatslimme landbouw’. Wageningen UR
verdiept zich in klimaatverandering en de gevolgen
daarvan voor de landbouw en voedselvoorziening
en met Wereldbank en FAO is vanuit de Nederlandse overheid de start van de Alliance for Climate
Smart Agriculture voorbereid. Onderwijs blijkt
overigens nog niet overal up-to-date. Het Amerikaanse National Center for Science Education (NCSE)
constateerde dat nieuwe schoolboeken in Texas
heel wat onjuistheden over de klimaatverandering
bevatten, waarschijnlijk om conservatieve politici
niet voor het hoofd te stoten. Vorig jaar vroegen
Nederlandse jongeren om meer klimaatonderwijs.
Zij vinden dat de aanpak van klimaatverandering
begint bij bewustwording van de mensen.
Landbouw wordt gezien als een sleutel om
voedselzekerheid te blijven garanderen door met
de kennis en ervaring van bedrijven, wetenschap
en overheid samen met lokale boeren innovatieve
en duurzame productiemethoden te ontwikkelen
die tegelijk klimaatbestendiger zijn. Er lopen al
agrarische trainingsprogramma’s met Nederlandse
experts in Afrika en Azië.

Pieter Temminck, docent maatschappijleer AOC Oost in Twello, vraagt in
het kader van Wereldvoedseldag
aandacht voor voedselverspilling en
zet zich in voor schooltuinen in
Uganda. Hij wil dat lokale politici,
scholieren en bedrijven in Twello in
actie komen. Op 14 oktober kregen
ze daartoe een maaltijd van anders
weggegooid eten. Temminck hoopt
met zijn food waste dinner aandacht te
vestigen op de voedingsproblematiek
in Uganda. “Het dieet voor Ugandese
schoolkinderen is nogal eenzijdig”,
zegt hij. Veel maïs. Hij zou graag zien
dat leerlingen van de school in Twello helpen met schooltuinen
daar. De school heeft al langer contacten met Uganda. Voor de
Nederlandse leerlingen die er bijvoorbeeld een druppelirrigatiesysteem kunnen maken, is het volgens hem ‘vooral ook een grote
ontdekkingstocht’. Zijn actie was een van de acties in aanloop
naar Wereldvoedseldag, 16 oktober. Wereldvoedseldag wil
aandacht vragen voor de vraag hoe in 2050 wereldwijd negen
miljard monden moeten worden gevoed op een duurzame manier.
Een gezonde bodem in Zuid-Amerika, minder vlees eten, vis uit
de Noordzee, voedselverspilling voorkomen, en de afstand die je
eten aflegt van grond tot mond. De acties voor Wereldvoedseldag
zijn georganiseerd op initiatief van FoodGuerrilla, OneWorld en
het ministerie van Economische Zaken.

foto: susp

Voortbestaan van Stichting
Uitwisseling ernstig bedreigd
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“Ons voortbestaan wordt ernstig bedreigd”, zegt Marlous Mens, directeur
van Stagebureau Stichting Uitwisseling (susp.nl). De stichting bemiddelt
jaarlijks zo’n tweehonderd internationale stageplaatsen op mbo- en
hbo-niveau. Veel buitenlandse studenten komen hier om praktische
ervaring op te doen. UWV, uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
regelt tewerkstellingsvergunningen, maar sinds vorig jaar bemoeit de
organisatie zich ook met de inhoud van de stageprogramma’s, iets wat volgens Mens scholen zouden moeten doen.
“Ze stellen bijvoorbeeld dat een stagiair in één week moet leren melken en dat een buitenlandse hbo’er eigenlijk geen
praktisch werk kan doen. De angst is dat er verdringing van werkplekken plaatsvindt, terwijl het gaat om studenten
die stages komen lopen.” Stages worden afgekeurd en stageaanbieders haken af, zegt Mens. Maar UWV mist
volgens haar de kennis van zaken om agrarische stageprogramma’s goed te kunnen beoordelen. De Stichting
Uitwisseling, die al 65 jaar bestaat, kan hierdoor de aanvragen niet honoreren en ontvangt daardoor minder betaling
van stageaanbieders. “Als we volgend jaar nog bestaan, dan tellen we nog hooguit 1 of 1,5 fte.”

Groen ONDERWIJS | 31-10-2014

foto: oneworld

Nederlands landbouwplan op klimaattop

Keuzedeel internationalisering
in ontwikkeling

Begroting 2015: meer
internationalisering

Aequor maakt een keuzedeel voor de Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur (BKS) onder de werktitel: ‘Internationaal werken op de
Nederlandse en Europese arbeidsmarkt in de agrarische sector’.
Keuzedelen zijn nieuwe elementen waarmee 15 procent van de
opleiding kan worden gevuld. Scholen kunnen daarmee de
beroepsopleiding beter laten aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt. Vanaf 1 augustus 2015 kunnen scholen zich baseren op
BKS-dossiers, een jaar later moet dat. Voor het betreffende
keuzedeel wordt gedacht aan leerdoelen zoals: heeft kennis van
cultuurverschillen, de internationale markt en omstandigheden en
gewoontes van handelspartners. De leerling leert ook hoe hij deze
kennis kan gebruiken, hoe hij in een internationale omgeving
creatieve oplossingen bedenkt en kan samenwerken met nietNederlandse collega’s. Hij leert verder een vakinhoudelijk gesprek
voeren in een vreemde taal: Engels of Duits.

Volgens de onderwijsbegroting voor 2015 wil de
overheid met name in het mbo serieus werk maken van
internationalisering. Volgens een visiebrief die minister
Bussemaker van Onderwijs in juli naar de Tweede
Kamer stuurde, gaat het vooral om uitwisseling van
leerlingen en docenten. Met de MBO Raad is de
minister van mening dat internationalisering een goed
middel kan zijn om excellentie in het mbo te stimuleren.
Er is 4,5 miljoen euro beschikbaar voor internationalisering. Nieuw in het mbo zijn de kwaliteitsafspraken,
waarbij instellingen worden afgerekend op hun
prestaties, zoals nu in het hoger onderwijs ook al het
geval is. In 2015 is er verder 115 miljoen euro beschikbaar voor beurzen waarmee een 15.000 leraren een
bachelor- of masteropleiding kunnen volgen. De nullijn
voor onderwijspersoneel is opgeheven.

EZ wil extra inzet op
agrarische export

foto: de groene elle

Op Prinsjesdag liet het ministerie van Economische Zaken weten
dat het extra wil inzetten op export van agrarische producten.
De Russische boycot, die in augustus begon en in principe een
jaar zal lopen, vergroot het belang van het vinden van nieuwe
afzetmarkten. Het ministerie organiseert daarvoor komend jaar
handelsmissies en promotieactiviteiten voor agrarische producten, kennis en technologie. Behalve bedrijfsleven kunnen
vaak ook onderwijsvertegenwoordigers zich aansluiten. Er
wordt bovendien ingezet op bredere toegang tot bestaande
markten en meer financieringsmogelijkheden voor exportbedrijven. De aandacht gaat met name uit naar China, India, Indonesië, Brazilië, Mexico, Japan, Korea en de Verenigde Staten.

Actie van De Groene Welle om aandacht te vragen
voor gevolgen van de Russische boycot voor telers

foto: has hogeschool

HAS-team tweede op
Chinese contest
Een multidisciplinair team met HAS-studenten van de opleidingen
Food Design, Dier- en veehouderij en Voedingsmiddelentechnologie
(Dries Habraken, Iris den Teuling en Bart Toirkens) heeft in China een
tweede prijs gewonnen met een ontwerp voor biggenvoeder. De
organiserende Muyang groep had eind maart een uitnodiging
gestuurd naar de HAS Hogeschool. Het bedrijf wil met een internationale wedstrijd jong talent naar het bedrijf halen, voor de studenten
was het vooral ook een mooie buitenlandervaring. De concurrenten in
Yangzhou kwamen van Chinese en Amerikaanse universiteiten.
Groen ONDERWIJS | 31-10-2014
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tekst ton van den born
fotografie ton van den born en thinkstock

Samenwerken aan internationalisering in Borderless network

‘Er ligt voor groen
onderwijs een
wereld open’

Het ministerie van Economische Zaken heeft initiatief genomen om
internationalisering in groen onderwijs slimmer te organiseren.
In gezamenlijkheid, met topsectoren. Michel Berkelmans, waarnemend directeur
Agrokennis, schetst de achtergrond van het Borderless Network.
“Nederland is heel erg op het buitenland gericht.
Dat geldt in zijn algemeenheid, maar voor het
bedrijfsleven in het bijzonder. Er zijn internationaal
grote maatschappelijke vraagstukken zoals
voedselzekerheid waar we ons voor inzetten. Pas
nog, op de klimaatconferentie, toen we vanuit
Nederland met een plan kwamen voor een wereldwijde alliantie rond klimaatslimme landbouw, een
mooi voorbeeld. Het is niet voor niets dat we
zeggen: Global challenges, Dutch solutions.”
We zitten op de kamer van Michel Berkelmans,
waarnemend directeur van de directie Agrokennis.
Hij zit nu ongeveer anderhalf jaar op deze directie,
gericht op kennis en onderwijs voor de agrarische
sector. Hiervoor heeft hij op het ministerie bijna
25 jaar gewerkt in allerlei functies bij diverse
dienstonderdelen. Als waarnemend directeur geeft
Berkelmans samen met zijn collega’s richting aan
keuzes in het groen onderwijs en biedt hij beleidsmatige ondersteuning waar dat kan. Onder meer
op het gebied van internationaler groen onderwijs.
“Ik had het met een collega over dit interview en

Michel Berkelmans: “In groen mbo zijn mooie voorbeelden
van internationale activiteiten, maar als geheel heeft groen
onderwijs nog wel een stap te zetten”
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die kwam met een mooie uitspraak van Henry
Ford. Coming together is the beginning, staying
together is progress and working together is success. We
doorlopen die fases ook op dit terrein. Met het
Borderless Network – de benaming voor het
tripartiete overleg met onderwijs en de topsectoren
op het gebied van internationalisering – zitten we
nu ergens in fase 2.”

Borderless network
“Het initiatief voor het Borderless Network kwam
nadat we vanuit EZ met onderwijsinstellingen
hadden verkend waar we iets konden doen op het
gebied van internationalisering. Er ontstond
enthousiasme over de ideeën en toen hebben we de
bestuurders van onderwijsinstellingen en de
topsectoren erbij betrokken. Er zijn drie discussiebijeenkomsten geweest en eind vorig jaar is
besloten om verder te gaan op de weg van deze
samenwerking. Op 6 november is er een bijeenkomst, met vertegenwoordigers van bedrijfsleven
(topsectoren), kennisinstellingen en overheid (EZ,
OCW en ook Buitenlandse Zaken) over hoe we het
gaan doen. Daar focussen we op de volgende fase,
die van working together.”
“Er ligt een wereld open voor groen onderwijs”,
zegt Berkelmans. “In meer dan één betekenis,
maar dat moeten we dan wel goed organiseren.
Dat vraagt wat van de instellingen: namelijk dat ze
internationalisering een serieuze plaats geven in de
strategie van de instelling, dat ze niet alleen
horizontaal samenwerken (aoc’s en hbo onderling),
maar ook verticaal (mbo met hoger onderwijs) en
dat de samenwerking verder geprofessionaliseerd
wordt. In gezamenlijke clusters, die op hun beurt
weer de verbinding vinden met het bedrijfsleven. ”
“Ik heb een heel positief beeld van hoe dit leeft in
groen onderwijs, de samenwerking aan internationalisering. Het gaat er nu om dat je met een
gezamenlijke agenda van de onderwijsinstellingen
komt die aansluit op de topsectoren en dat je dat
samen vormgeeft. De topsectoren zijn sterk
richtinggevend voor die agenda.” Niet voor niets
natuurlijk, want die sectoren – tuinbouw en
uitgangsmaterialen en agri & food – zijn juist
topsectoren vanwege hun internationale betekenis.
“Samenvattend kun je zeggen: sectoraal clusteren,
regionaal inbedden en internationaal aansluiten.
Daar zijn mooie voorbeelden van zoals de Dairy
Campus, het Poultry Expertise Centre en de
Greenport Horti Campus. Daar ontwikkelen we

BORDERLESS NETWORK
De gedachte van het Borderless Network is dat een sterker internationaal georiënteerd groen onderwijs de Nederlandse internationale
kennispositie kan versterken. Die kennispositie en de wijze waarop
de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid
is georganiseerd in Nederland vormen succesfactoren voor topsectoren agri & food en tuinbouw & uitgangsmaterialen. De verschillende
onderwijsniveaus (van vmbo tot wo) hebben hierin verschillende
rollen. Het Borderless Network wil de afstemming en de samenwerking slimmer organiseren. Dat wil zeggen dat je nadenkt over wat
(wat moet er gebeuren) en hoe (hoe pak je het aan en wie voert wat
uit). Nadat Michel Berkelmans vanuit het ministerie van EZ eind vorig
jaar partijen bijeen had gebracht en vervolgens onderwijsinstellingen
en topsectoren zich hadden uitgesproken voor de opzet van het
netwerk, is er in juni een kerngroep gevormd. Voorzitter daarvan is
Joep Houterman, Aeres Groep. Op 6 november is er een werkconferentie waarin wordt gedacht en gesproken over wat en hoe.

vanuit de regio iets wat internationaal toonaangevend is. Ook de Food Valley en Brainport
Eindhoven zijn voorbeelden van hoe je aansluitend
bij de regionale kracht iets bouwt met internationale betekenis.”

Kracht van het complex
“Het vraagt van instellingen dat ze energie, geld
en kwaliteiten bij elkaar brengen”, vervolgt
Berkelmans. Er gebeurt al veel op het gebied van
internationalisering, maar wil het een breed effect
hebben - zo is de gedachte - en wil je als groen
onderwijs mensen afleveren die een internationale
houding hebben, passend bij de arbeidsmarkt in de
topsectoren, of wil je je bijvoorbeeld goed kunnen
Groen ONDERWIJS | 31-10-2014
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‘Dat zijn
voorbeelden
van hoe je
aansluitend bij
de regionale
kracht iets
bouwt met
internationale
betekenis’

manifesteren en presenteren op de internationale
markt, dan is het zaak om gezamenlijk over doelen
en aanpak te besluiten. “Instellingen moeten
constant blijven doorontwikkelen”, zegt hij. Ze
moeten bijvoorbeeld ook geregeld nieuwe partners
zoeken of een nieuwe focus.
Er is verschil in groen onderwijs, erkent
Berkelmans. “Wageningen UR is een internationale universiteit, bekend over de hele
wereld. Bij de hogescholen is internationalisering ook goed ontwikkeld, hoewel er onderling verschillen zijn.
In het groene mbo zijn mooie voorbeelden van
internationale activiteiten. Er zijn bijvoorbeeld
allianties van aoc’s met buitenlandse partners,
inspirerend, maar als geheel heeft het groen
onderwijs nog wel een stap te zetten.”
“Om de kracht van het complex te versterken, is
het goed als mbo aansluiting weet te houden bij
wat we met internationalisering willen doen. Of,
met andere woorden, voor de positionering van
het groene onderwijs is het belangrijk als je ook
daar de internationale oriëntatie goed vormgeeft.

Mbo hoort erbij, want praktijkgerichte kennis, de
toepassing ervan, zijn zowel binnen als buiten
Nederland hard nodig.”

Doorontwikkelen
Berkelmans herkent het beeld dat groen onderwijs
meer en meer uit het schoolgebouw komt. “Het is
mooi om te zien hoe onderzoek, onderwijs en
ondernemen in het agrocomplex met elkaar
verbonden zijn. Een kas waar onderzoek wordt
gedaan en onderwijs wordt gegeven, scholen waar
ondernemers rondlopen, naast leerlingen en
docenten. Dat is inspirerend voor alle partijen. We
moeten die ontwikkeling versterken, ook over de
grenzen. Dat is ook precies waar het Borderless
Network zich op richt.”
“Als je voorop loopt, dan passen de regels en
normen niet altijd. Waar je eerst kijkt naar mogelijkheden en kansen, loop je op een gegeven moment
mogelijk aan tegen grenzen van de bestaande
wet- en regelgeving. Als daardoor belemmeringen
ontstaan voor de kant die we uit willen, moeten we
dat gezamenlijk zien op te lossen.” ■

Voor inlichtingen over adverteren,
vraag naar:

Adverteren?
Het tijdschrift Vakblad Groen
Onderwijs is het enige blad dat zich
speciaal richt op het groen onderwijs
en de verwante organisaties.
Het verschijnt 10 maal per jaar. Met
Vakblad Groen Onderwijs kunt u dus
gericht deze doelgroep benaderen.

Groen
Vakblad

ONDERWIJS
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Feiten en meningen

Wijs word je op reis!
Monique Witlam, locatiedirecteur mbo
Helicon Opleidingen Geldermalsen: “De
persoonlijke en vakinhoudelijke groei die een
leerling doorloopt tijdens een buitenlandse stage of
studie is een ervaring voor het leven. Het vormt je
als mens en opent nieuwe deuren in en buiten je
vakgebied. De eerste buitenlandstage leidt meestal
tot een tweede! Dat geldt ook voor docenten.”

In de internationale groene sector heb je internationale
competenties hard nodig. Daarom moet iedere leerling
of student minstens één keer voor stage of studie naar
het buitenland. Voor meer taalvaardigheid, inlevingsvermogen, wereldburgerschap en persoonlijke groei.

Marlous Mens, directeur Stichting Uitwisseling (SUSP): “Je blik wordt verruimd als je een
periode in het buitenland verblijft voor studie of
stage. Je leert meer als je echt wordt ondergedompeld in een andere cultuur. Verplichten is een stap te
ver. Niet iedere leerling kan, wil of durft naar het
buitenland. Het niveau is minder belangrijk. Een
groepsreis met klasgenoten is minder geschikt.”
Arie de Jong, projectmanager international
liaison, hbo Stoas Vilentum Wageningen:
“Iedere student moet leren om te gaan met diversiteit. Je bent niet startbekwaam als je onvoldoende
beschikt over cross-culturele competenties. Een
studie- of werkplek in het buitenland is een krachtige leeromgeving, mits er een goede voorbereiding
en begeleiding is. Maar een internationaal opererend bedrijf in Nederland is ook geschikt.”
Eibert van Engelen, voormalig coördinator
internationalisering Nordwin College: “Een
stage of onderwijseenheid in het buitenland gaat
voor vmbo en mbo niveau 1 en 2 te ver denk ik.
Zelfs voor niveau 3 en 4 gaat het niet altijd op, want
je moet er wel geschikt voor zijn. Bij Nordwin moest
je eerst in Nederland een goede stage laten zien.”
Neeltje Bekkers, lid stuurgroep International
Food & Agriculture HAS Hogeschool: “De
buitenlandstage is een verplicht studieonderdeel.
Hoewel dit voor sommigen een hoge drempel is
komen juist zij als zelfstandigere, wijzere wereldburgers terug. Zelfs in buurlanden worden ze geconfronteerd met een andere taal, manier van werken
en culturele context. Er is soms kritiek op de
inhoudelijke leerervaring en goede begeleiding op
afstand kan lastig zijn. Maar de totale leerervaring
voor studenten compenseert dit ruimschoots.”

Paul Gehlen, coördinator internationalisering
Citaverde College: “We streven naar minimaal
een internationale beroepspraktijkvorming voor elke
leerling. En binnen Focus op vakmanschap en
Loopbaan en Burgerschap krijgt internationalisering ook een plek. Voor ons in Limburg is ‘internationalisering op de fiets’ belangrijk voor het arbeidsmarktgericht opleiden in de Euregio.”
Evelien Kist, coördinator internationalisering
AOC Terra: “We bereiden leerlingen voor op een
loopbaan die vaak een internationale dimensie heeft.
Om aan de vraag van het groene bedrijfsleven te
voldoen is het keuzedeel ‘internationaal werken op
de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt in de
agrarische sector’ ontwikkeld. Elke groene instelling
zou dit moeten aanbieden en internationale
ervaringen moeten stimuleren of zelfs verplichten.”
Linda, student Bloem, mbo Groenhorst: Ik
vertrok enthousiast naar Spanje voor een stage bij
een bloemist. Toen ik aankwam, bleek de winkel
failliet. Daar sta je dan. Ik overnachtte in een youth
hostel en vond de volgende dag een andere bloemist.
Ik maakte afspraken in gebrekkig Engels, registreerde het bedrijf bij Aequor en had een geweldige
stage. Met de beschrijving van mijn competentie
‘zelfredzaamheid’ in het verslag won ik een prijs.” ■

Wat is uw mening?
Vul de poll in op
www.groenonderwijs.nl
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tekst ton van den born
fotografie wellantcollege en aoc terra

Bestuurders over urgentie, motieven en verbinding

De blik

naar buiten

“We willen ons leerproces uit de school tillen”, zegt Roel Schilt, bestuursvoorzitter
AOC Terra. Dat kan de regio zijn, maar ook veel verder weg. Wellantcollege en
AOC Terra delen hun ervaringen met partnerships in deze editie. Beide bestuursvoorzitters praten over noodzaak (hoog), motieven (vele) en ook over de aanpak.

‘Studenten
moeten
ervaren dat
de wereld
hun arbeidsmarkt is’

“De urgentie van internationalisering is hoog”, zegt
Annemarie Moons, bestuursvoorzitter Wellantcollege. “Kijk maar om je heen: de Nederlandse
agrosector produceert voor een groot deel voor de
export, we zoeken nieuwe internationale markten
en bedrijfsleven vraagt mensen die thuis zijn in een
internationaal veld. Het kan niet zo zijn dat we onze
studenten daar niet in meenemen.”
Het is niet nieuw, zo’n pleidooi. Al jaren wordt er
gewezen op het belang van internationalisering, op
de onverbiddelijke noodzaak zelfs. Blijkbaar blijft
dat nodig. Moons: “De wereld is je arbeidsmarkt

CvB-voorzitters Roel
Schilt (AOC Terra)
en Annemarie Moons
(Wellantcollege)
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straks. Studenten moeten dat ervaren, bijvoorbeeld
op stage of als buitenlandse studenten hier komen.
Bovendien neemt internationaal de vraag naar
vakkennis toe. Wageningen weet iedereen wel te
vinden, maar mensen die de vertaling naar de
praktijk maken, zijn hard nodig.”
Aoc’s moeten daarop reageren, leerlingen opleiden
die iets weten van hoe de samenleving in binnenen buitenland functioneert. “We vinden dan dat
onze leerlingen onderweg moeten zijn.” Zo
verwoordt Roel Schilt, bestuursvoorzitter AOC
Terra, wat er op zijn school gebeurt. “We willen ons

INTERVIEW > MBO > BESTUURDERS OVER INTERNATIONALISERING

leerproces uit de school tillen. Dat kan naar een
gebiedscoöperatie zijn, zoals het Westerkwartier, of
naar een internationaal consortium zoals Peat
Valley.” Hij gebruikt liever het woord transregionaal dan internationaal. “We denken toch vooral
aan landen in onze omgeving. Bijvoorbeeld
Scandinavië, de Baltische lande, Engeland,
Midden-Europa.”

Gezamenlijk
De praktijkgelden vallen weg, maar er is ander geld
beschikbaar, zegt hij. “Fondsen waaruit we
middelen voor onze innovatiecapaciteit kunnen
binnenhalen. We moeten ook veel meer naar
Brussel kijken. Daar zijn allerlei programma’s waar
we met onze regionale opgaven op kunnen
aansluiten, bijvoorbeeld voor techniek, agribusiness, sensortechnologie en social inclusion (sociale
inclusie wil zeggen dat je zoveel mogelijk mensen
meeneemt in de beweging die je als maatschappij
maakt).”
Aoc’s moeten dit gezamenlijk doen. “Als individueel aoc lukt dat niet”, zegt Moons. “Als we kunnen
participeren in tenders of in calls maakt het niet uit
van welk aoc iemand komt. We willen daar in
samenwerken, maar dat niet institutionaliseren.
Een samenwerking in goed vertrouwen, want het
belang – de positie van agrarisch Nederland in de
wereld – is groter dan individuele instellingen
kunnen realiseren.”
En zegt Schilt: “Als we partnerships kunnen
aangaan, regionale en transregionale allianties,
kunnen we veel beter beroep doen op de beschikbare fondsen. Bovendien leer je door deelname in
tenders als school niet alleen hoe het er in onze
groen-onderwijssector in het buitenland aan toe
gaat, maar ook hoe dat je deelname in EU-projecten een succes kan laten worden. Misschien moet
de schoolorganisatie daar beter op worden afgestemd. Hoe dan ook heeft samenwerking in
regionale en transregionale netwerken niet alleen
grote waarde voor leerlingen, maar ook voor
docenten en stafleden.”
De topsectoren helpen volgens Moons om internationalisering richting te geven. Er is een keuzedeel
internationaal werken in de agrarische sector in
ontwikkeling (zie de nieuwspagina), en bij Tuinbouw en uitgangsmaterialen is een module
ontwikkeld over hoe te ondernemen over de
grenzen. Ze wijst ook op het Borderless Network, een
plan van topsectoren, overheid en groene kennisin-

Het leerproces uit de school tillen. Dat kan in een internationaal consortium zoals Peat Valley of in een gebiedscoöperatie. Op de foto: leerlingen
van AOC Terra leren in de gebiedscoöperatie het Westerkwartier

stellingen om het onderwijsaanbod te internationaliseren. Meer daarover in het interview met Michel
Berkelmans van Agrokennis (EZ).

Ervaren
Het gaat om twee dingen in het onderwijs, denkt
Moons: “Cultuurelementen – hoe gedraag je je in
andere culturen – en de inzet van de vaardigheden
die je hier op school hebt ontwikkeld in een internationale omgeving. Aanpassen aan die omgeving
vraagt flexibiliteit. Het belangrijkste is misschien
wel dat je leert daarvoor open te staan. Dat je je
realiseert dat de wereld groter is dan je school en de
directe omgeving. Ook al vind je dat misschien
niets, dan heb je wel ervaren wat het betekent om in
een andere cultuur te wonen en te werken. Tolerantie en begrip voor andere culturen kun je niet uit
een boekje leren. Dat moet je echt ervaren. Het is
ook goed om eens uit je comfort zone gehaald te
worden en te moeten improviseren als blijkt dat het
in het buitenland anders gaat dan thuis.”
Motieven zijn begrip voor hoe het functioneert in
de samenleving, bevestigt Schilt, en begrip voor de
medeburger. Dat gaat zeker niet alleen via stage in
het buitenland. “Een deel van het curriculum
zouden leerlingen buiten school moeten halen. Ze
moeten onderdelen van hun schoolloopbaan
kunnen volgen in het buitenland, bij partnerscholen, maar ook in de netwerken van die scholen. Of
ze leren buitenschools in een stichting van waaruit
ze in groepsverband opdrachten genereren.”
“We praten dan vooral over mbo-niveau 3 en 4”,
zegt hij. “Op mbo-niveau 1 en 2 is het wat ingeto-

‘Over tien
jaar zoeken
we leeromgevingen nog
veel vaker
buiten school’
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gener. Voor vmbo-leerlingen is het ontzettend
belangrijk te beseffen dat Nederland niet op
zichzelf staat, maar deel is van de wereld. En dat
het daar soms heel anders is dan hier. Een doel
daarvan is ook maatschappelijke oriëntatie.”

Verbinding
Verbinding is een belangrijke term, bevestigt
Schilt. “In zo’n gebiedscoöperatie kun je bijvoorbeeld een verbinding aangaan. Het gaat er vaak om
dat leerlingen met regionale partners oplossingen
bedenken voor de vraag: hoe houd ik mijn
leefomgeving leefbaar? De internationaliseringsbenadering maakt de regionale relatie vaak sterker
omdat je in diverse EU-fondsen ook ondernemers,
ngo’s en gemeenten kunt betrekken.”

Over hoe het onderwijs er over tien jaar uitziet, wil
hij geen uitspraak doen. “Dat vraag je maar aan een
profeet. Maar”, zegt hij, “ik denk dat we in ons
onderwijs dan veel vaker leeromgevingen buiten de
school zoeken. Dat is een ontwikkeling die nu nog
in de kinderschoenen staat. Eigenlijk zijn we
daarmee weer enigszins terug bij waar we 25 jaar
geleden stonden, met de aoc-vorming. Voor die tijd
functioneerde het OVO-drieluik nog, maar scholen
werden weggehaald bij standsorganisaties, boeren
keerden zich af en de aoc’s richtten zich op het
interne proces. Er kwam meer afstand, en groen
onderwijs raakte in isolement. Dat frustreerde vaak
ook onze vakdocenten. Nu zie je een beweging de
andere kant op. We gaan de goede dingen uit die
tijd weer naar bovenhalen.” ■

WAAROM DIT THEMANUMMER?
AOC Terra en Wellantcollege hebben in samenwerking
ervaringen opgedaan met internationale oriëntatie en
samenwerking. Zowel binnen de eigen regio’s als tussen
Europese regio’s. Voor beide onderwijsinstellingen horen
die twee schaalniveaus, de regio en Europa, bij elkaar. In
dit themanummer willen ze de stapsgewijze aanpak die ze
op basis van hun ervaringen hebben uitgewerkt, met
collega’s in groen onderwijs delen.
• Samenwerking markt en onderwijs
Thema’s zoals water, biobased economy, healthy ageing
zijn booming in Europa. Het gevaar is dat in het onderwijs
zoals dat nu is georganiseerd, deze nieuwe kennisdomeinen te weinig aandacht krijgen op aoc’s en innovatie
onvoldoende plek heeft in scholen. Dan groeit de afstand
tot de arbeidsmarkt. De schoolorganisatie zal moeten
veranderen om die markt te kunnen bedienen. Ze moet
interactieve verbindingen organiseren (binnen de groene
sector, maar ook met andere sectoren), een agenda met
bedrijven en overheden opzetten en afgestudeerden
afleveren die over de grens kijken en voorbereid zijn op
een leven lang leren.
• Systeeminnovatie in onderwijs en regio
Dit vraagt om een systeeminnovatie. De schoolorganisatie
moet zich in de regio richten op samenwerking over
sectorale grenzen heen. En onderwijsprogramma’s moeten daarop worden afgestemd.
• Kansen voor groen onderwijs
Onderwijsinstellingen moeten nieuwe ontwikkelingen
en de manier van (samen)werken en innoveren inpassen in hun opleidingscurricula. Dat moet sneller dan
gebruikelijk is: een aanpak waarbij een arbeidsmarktprognose na overleg tot aanpassing van het onderwijs
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leidt. Het onderwijs moet een nieuwe werkwijze adopteren die een korte reactietijd heeft, een dynamische
leeromgeving biedt waarin leerlingen tijdens hun
opleiding hun eigen werk vorm geven en hen de juiste
loopbaancompetenties oplevert. Dat vraagt samenwerking tussen onderwijs, bedrijven, (lokale) overheden en maatschappelijke organisaties.
• Moderne en internationaal georiënteerde
leeromgeving
Om flexibele werknemers af te leveren, moeten onderwijsinstellingen hun positie in de regionale en internationale
kenniseconomie versterken. Ze moeten daar deelnemen
in samenwerkingsverbanden met bedrijven en overheden.
Want van leerlingen die nu in opleiding zitten, wordt
verwacht dat ze kunnen samenwerken met regionale en
buitenlandse partners. Daarvoor zijn internationale, interculturele en sociale competenties nodig.
• Een nieuwe aanpak
Deze competenties komen nu nog onvoldoende aan
bod. Daartoe is capaciteitsopbouw binnen de instelling
nodig. Meer internationale oriëntatie van het groene
onderwijs kan er bovendien voor zorgen dat de groene
sector interessant en uitdagend is en blijft voor jongeren
en ook voor huidige werknemers en ondernemers. De
aanpak is learning by doing. Leren in, van en met de
praktijk, in een netwerk van ondernemers, onderwijs,
onderzoek en overheden.
• Meer informatie
Meer informatie over het gedachtegoed, de ambities en
samenwerkingspartners in dit nationale demonstratieproject: www.demotrajectregioleren.nl.

tekst sabine lutz
foto’s thinkstock, stichting
seedvalley, frans traa
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Een stappenplan

De weg naar
Europese

samenwerking
Alle groene onderwijsinstellingen werken graag samen met
buitenlandse partners. En in vrijwel alle gevallen hebben ze de
ambitie om daarvoor een meerjarige, duurzame samenwerking te
realiseren. Maar hoe doe je dat? In dit artikel wordt stap voor
stap beschreven hoe je dit aan kunt pakken. Daarbij wordt geput
uit de ervaringen van AOC Terra en Wellantcollege.
Grote innovatie-opgaven zijn gebaseerd op
regionale ontwikkeling. Bijna alle EU-programma’s
werken vanuit een regionale insteek. Daarom is het
belangrijk dat je eerst zorgt voor een goed samenwerkingsverband in de eigen regio tussen onderwijs, overheid, ondernemers en andere regionale

spelers. Op basis van de regionale ambities zoek je
vervolgens partnerregio’s in Europa om samen een
project te bouwen. Het gaat dus eigenlijk om twee
fasen: eerst je partners en de regio organiseren en
dan met andere partners uit internationale regio’s
een project ontwikkelen. Dat doe je in vier stappen.

SMART specialisation en RIS3
Waarom is een goede regionale alliantie zo belangrijk? Dat heeft te maken met het Europese beleid.
De Europese Commissie (EC) wil dat regio’s vanuit hun eigen specifieke positie gaan innoveren.
Een positie die de regio onderscheidt van alle andere regio’s en die de voedingsbodem is voor ontwikkelingsmogelijkheden. De belangrijkste vragen zijn: ´Wat heb je te bieden, dat niemand anders op
STAP 1
deze manier heeft? Waardoor ben jij als regio interessant voor andere regio’s in Europa? Wat kunnen
zij van jou leren en andersom?´ De EC noemt dit ‘smart specialisation’: regio’s moeten elkaar niet
kopiëren, maar op basis van eigen sterkten een ontwikkelingsstrategie uitwerken.
Dit is een voorwaarde om aan de nieuwe (EFRO-)programmaperiode te kunnen deelnemen. De vier Nederlandse landsdelen (Noord: Groningen, Friesland en Drenthe; Oost: Gelderland en Overijssel; West: Flevoland,
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht; Zuid: Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) hebben daarom een zogenaamde
Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) opgesteld waarin ze hun specialisaties beschreven hebben.
Wie plannen heeft voor Europese samenwerking zou dus als eerste stap de RIS3 van het betreffende landsdeel moeten lezen.
De downloads van die RIS-documenten zijn te vinden op groenonderwijs.nl bij de links bij deze editie van het vakblad.
Groen ONDERWIJS | 31-10-2014
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Innovatie-ambities van de onderwijsinstelling
Je kijkt als eerste naar jezelf, als onderwijsinstelling. Je wilt innoveren. Deze innovatie begint vaak bij
het realiseren van aansprekend onderwijs dat past bij de ontwikkelingen in de buitenwereld. Maar ze
betreft ook het vormen van een structureel netwerk met de regionale partners. De huidige trends
STAP 2
komen uit de regio, hebben te maken met triple helix-samenwerking, cross-sectorale opgaven die dwars
door domeinen gaan en dat alles met een internationale dynamiek. Als instelling moet je jezelf zo
kunnen organiseren, dat je mee kan gaan met die ontwikkelingen in de buitenwereld. Dat vraagt om een
transitie in de organisatie: nieuwe competenties, nieuwe framing op gedrag en sturing, misschien zelfs een
nieuwe organisatiestructuur, andere ondersteuning en facilitering, aanpassingen van de interne logistiek en
roostering – dit alles zou van toepassing kunnen zijn. Als school moet je je dan een paar vragen stellen. Wat zijn onze
innovatie-ambities? Waar willen we naartoe werken? Welke eisen en randvoorwaarden moeten we in acht nemen? Wat is
onze kennisagenda? En wie gaan dit proces binnen onze school trekken?
Het werkt het beste als je hiervoor een verkenning uitvoert op het niveau van college van bestuur en management. En parallel
daaraan ook met de regiodirectie en teamleiders. Uitgangspunt is het samenwerken met de regio en het vormen van een lerend
netwerk in de regio. Een eigen identiteit creëren is hiervan een onderdeel. Op basis van de economische regionale plannen en de
gedeelde ambitie- en kennisagenda kan het eigen opleidingsportfolio en porfolio van diensten ontwikkeld worden. Let daarbij op
dat het beoogde resultaat concreet, uitvoerbaar en haalbaar is. Maar wees ook ambitieus.
Een paar tips voor de aanpak:
• Stel een trekkersteam samen. Je hebt hiervoor mensen nodig
die de school, maar ook de regio goed kennen en die anderen
kunnen enthousiasmeren en stimuleren. Bepaal welke
personen aan de competenties voldoen en maak deze vrij.
• Organiseer een reeks masterclasses. Welke innovaties wil je
als school, als locatie en als opleiding bereiken? Welke
speerpunten en thema’s stel je centraal? Wat moeten de
studenten leren? Op welke punten wil je de kennis van het
personeel vernieuwen? Waar sta je nu? Wat kan beter? En
wat moet helemaal anders?

Wat is het resultaat?
Een goede en breed gedragen beschrijving van:
• De domeinanalyse – wat zijn we, wie leiden we op en
waarvoor, wat kun je ermee, hoe zijn de beroepskansen?
• De missie – waar willen we heen?
• De strategie – hoe komen we daar?
• De thema’s en speerpunten voor innovatie.
• De etalageprojecten per opleiding + de kennisvragen per
project.
• Een samenhangend overzicht per locatie: welke opleiding is
met welke vragen bij de etalageprojecten betrokken?
Belangrijk: controleer de resultaten bij het netwerk/werkveld.
Ga na of je met je eigen kennisvragen aansluit bij de vragen
en opgaven van de praktijk. Leg de kennisvragen aan het
netwerk/werkveld voor, neem de resultaten mee naar terug
naar de school en pas de kennisvragen zo nodig aan.

De regio Noord Holland Noord onderscheidt zich van
andere regio’s met haar productie, handel en het
onderzoek in de bollen- en knollenteelt

Innovatie-ambities van de regio

STAP 3

Ging het in de vorige stap om de school, nu staat de regio centraal. Het gaat erom de innovatie–ambities
van de regio boven te water krijgen en de kennisagenda van de regio te formuleren.
Een paar tips voor de aanpak:
• Het beste werkt ook hier een serie masterclasses:
lokaal in de streek en bij de provincie. Roep de
belangrijkste stakeholders bij elkaar: ondernemers,
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overheden en burgers, maatschappelijke organisaties en belangrijke samenwerkingsverbanden.
De masterclasses kunnen op dezelfde manier
worden uitgevoerd als in de school, maar je kunt
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het beste hulp uit de regio erbij halen. Organiseer dan de
eerste regiosessie om de wijze van samenwerking te benoemen en het gemeenschappelijke doel (finishfoto) vast te
stellen. Redeneer daarbij vanuit je groene domein.
• In de vervolgsessies geef je samen antwoord op vragen als:
Waar staan we nu in het gebied? Wat zijn de beleidsdoelen
(provincie, gemeenten) Waar willen wij met ons gebied
naartoe? Wat zijn de uitdagingen waarvoor we als gebied
staan? Hoe pakken we dat aan? Hoe gaan we dat doen?
• Na deze verkenning is het tijd om concreter te worden.
Welke innovatie-ambities worden gedeeld? Op welke

thema’s willen de partijen samenwerken? Waar versterken ze
elkaar? Hoe sluit dit aan bij nationaal en EU-beleid?
Kunnen we (delen van) onze regionale agenda omzetten
naar een samenhangend programma van EU-projecten en
EU-funding?
Wat is het resultaat?
Een concrete kennis- en innovatie-agenda van de regio, met
lange-termijnvisie, doelstellingen en afspraken op thema´s en
daaraan gerelateerde projecten die belangrijk zijn voor de
regio en de partijen in de regio

Regionale alliantie bouwen
Het doel van deze stap is dat de verbinding wordt gelegd tussen de ambities van de school en van de spelers in de
regio. Het is de matchmaking tussen alle partijen en het resulteert in het gebiedsprogramma.

STAP 4

•

•

•
•

Een paar tips voor de aanpak:
• Leg de kennisagenda’s van de school en de
regio naast elkaar. Waar matchen de partijen?
Als het goed is, zijn er veel raakvlakken. Je
hebt immers de ‘schoolagenda’ al bij de regio
gecheckt.
Organiseer een tweede serie regionale masterclasses met
relevante partijen in de regio. Dit keer met de focus op het
gebiedsprogramma. Analyseer de Regionale Innovatiestrategie
(RIS3) van het landsdeel. Welke opgaven voor/in de regio
komen daaruit voort? En hoe passen die bij de kennisagenda’s?
Maak een totaaloverzicht van de kwaliteiten en speerpunten
uit de kennisagenda, de RIS3 en de spelers in het gebied die
daarbij betrokken zijn.
Dit levert de basis voor een uitwerking in grotere uitvoeringsprojecten in de tweede fase van de masterclasses.
De uitvoeringsprojecten moeten vervolgens in tijd en budget
gespecificeerd worden zodat een plan van aanpak ontstaat voor

de eventuele deelname aan EU-(samenwerkings)programma’s.
• Leg de samenwerking vast: maak afspraken over de samenwerking en de werkwijze. Een passende vorm om dit te doen is via
een samenwerkingsverband, oprichting van een consortium of
zelfs een regionale coöperatie.
• Belangrijk: neem contact op met de aanspreekpartner van het
landsdeel. Men moet daar op de hoogte zijn van wat je aan het
doen bent. Sterker nog: ze kunnen je adviseren waar je
eventueel kunt aankloppen voor financiering. En hun medewerking is straks bij het bouwen van een EU-project waardevol
en zelfs onmisbaar.
Wat is het resultaat?
Uit de match stel je het gebiedsprogramma samen. Dit is een
samenhangend geheel van een aantal subprogramma’s die voor
de regiopartners van belang zijn. Die subprogramma’s kun je
vervolgens gaan uitvoeren via verschillende projecten.

Een EU-project bouwen

STAP 5

In stap 1 is al aangegeven dat ‘SMART specialisation’ de basis is voor Europese samenwerking. De voorgaande stappen dienden precies daarvoor. Je hebt als onderwijsinstelling en als regio bepaald waar je zelf
heen wilt. Je hebt ook gecheckt of dit aansluit bij de RIS3 van het landsdeel. En je hebt het zo ‘smart’
mogelijk gedaan: het verwachte resultaat voor de eigen regio en voor de organisaties daarin is verwoord en
je hebt aangegeven hoe en wanneer je daar denkt te komen en hoe je het gaat financieren.
Vanuit deze regionale alliantie kan nu de stap worden gemaakt naar Europa.

Een paar tips voor de aanpak:
• Verken per partner binnen de regionale
alliantie bestaande samenwerkingsrelaties. Van welke
netwerken maken zij deel uit? Aan welke (EU-)samenwerkingsprojecten hebben zij in het verleden deelgenomen? Met
welke partners hebben zij succesvol samengewerkt? Met wie

zouden ze opnieuw in zee willen gaan?
• Bepaal wie van deze partners de belangrijkste regionale
thema’s en speerpunten delen? Iedere partner binnen de
regionale Gouden Driehoek maakt hier zijn eigen voorselectie. Dat is de ‘longlist’ aan potentiële partners.
• Ga met elkaar in gesprek. Hetzelfde matchingproces op
Groen ONDERWIJS | 31-10-2014
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regionaal niveau vindt nu Europees plaats. Welke innovatieambities worden gedeeld? Op welke thema’s willen de
partijen coöpereren? Waar versterken ze elkaar? Welke
speerpunten stellen zij op? Wat zijn de grotere en prioritaire
projecten? Hoe is dit te financieren? Wat stel je daarbij aan
de orde? Welke middelen hebben we samen tot onze
beschikking? Wie doet wat wanneer?
• Kom tot samenwerkingsafspraken en leg deze vast. Het gaat
om het realiseren van meerjarige duurzame consortia met
betrouwbare partners. Leg de samenwerking daarom vast:
maak afspraken over de gedeelde ambities, samenwerking,
inzet en de werkwijze
• Inventariseer de samenwerkingsprogramma’s en -fondsen.
Kunnen we (delen van) onze regionale agenda omzetten
naar een samenhangend programma van EU-projecten en
EU-funding? Elke partner duikt in zijn eigen potjes en
selecteert tegen de achtergrond van de projecten in het

gebiedsprogramma de passende fondsen. Let daarbij op
bepalingen met betrekking tot het coöperatiegebied (heel
EU of bepaalde delen daarvan?), de inhoudelijke speerpunten en vereisten ten aanzien van het beoogde EU-partnerschap. Hieruit ontstaat de ‘longlist’ aan mogelijke
samenwerkingsfondsen.
• Componeer de nieuwe coöperatieprojecten. Denk daarbij
aan een legpuzzel: maak slimme combinaties van programma’s en fondsen voor onderwijs, ondernemers en overheden. Zorg ervoor dat in elk project de doelen voor jou als
school goed tot hun recht komen.
• Blijf werken aan de samenwerking: door jaarlijks de
afspraken en ook de agenda tegen het licht te houden, blijft
de samenwerking gericht op de meest actuele innovatie
opgaven. Controleer of je nog steeds met de juiste partners
aan tafel zit of dat het consortium misschien uitgebreid
moet worden als de thema´s verschuiven. ■

EEN VOORBEELD: DE GEBIEDSCOÖPERATIE WESTERKWARTIER
De economie in Noord-Nederland draait
vooral op MKB en ZZP. Het Westerkwartier is daarvan een zeer duidelijk
voorbeeld. Een sociaal-economische
kans ligt in de bundeling van krachten
waardoor ZZP’ers en agrarische bedrijven in staat worden gesteld gezamenlijk
aanzienlijk grotere opdrachten aan te
nemen dan ieder apart. Een groep
ondernemers in het Westerkwartier heeft
samen met AOC Terra het initiatief
genomen deze twee economische
potenties met elkaar willen verbinden.
Begin dit jaar resulteerde dit in de
oprichting van de Gebiedscoöperatie
Westerkwartier (www.gebiedscooperatiewesterkwartier.nl).

Een activiteit van de Kenniswerkplaats
Westerkwartier, onderdeel van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Internationale
cursisten van Wageningen Universiteit
verdiepen zich in het nieuw in te richten
natuurgebied Marumerlage
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De leden komen vanuit alle sectoren in
het Westerkwartier: ondernemers en
ondernemersverenigingen, burgers en
hun organisaties, (semi)overheden),
professionals uit maatschappelijke
organisaties en kennisinstellingen van
onderwijs en onderzoek. Zij werken al
meerdere jaren nauw samen in de
Kenniswerkplaats Westerkwartier, een
regionaal werkatelier. Op basis van de
regionale agenda zijn de innovatie-ambities en kennisvragen in kaart gebracht.
Om deze vragen te beantwoorden
hebben de samenwerkende partijen een
gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma opgesteld en voeren dit in
kleinere deelprojecten uit.
Vanwege de langjarige samenwerking
heeft de gebiedscoöperatie afgelopen
zomer met succes een voorstel bij het
Regionaal Investeringfonds MBO
kunnen indienen. Dit verschaft een
solide basis om de gebiedscoöperatie in
de komende vier jaar als sociale onderneming te verstevigen en passende business- en verdienmodellen te testen en in
de markt te zetten.
Als volgende stap hebben de leden van de
gebiedscoöperatie, maar ook andere
relevante partners in het Westerkwartier
een eigen regionaal projectontwikke-

lingsfonds ingericht. Uit dit fonds kan
een zogeheten projectontwikkelingsbureau (POB) aan het werk worden gezet.
De taak van het POB bestaat eruit
kansrijke projecten voor te bereiden, via
een dubbele aanvliegroute. Zij halen aan
de ene kant rijpe projecten uit de regio
op, die al voor een groot deel in het
gebiedsprogramma zijn benoemd. En
tegelijk proberen zij deze projecten zo te
clusteren dat ze kunnen worden ingediend in regionale, nationale en Europese
programma’s. Belangrijk is dat het bij dit
projectontwikkelingsfonds gaat om een
‘revolving fund’. Dat betekent dat bij
toekenning van een project de
begunstigde(n) de ontwikkelkosten
terugstorten in het fonds, zodat het werk
daar kan worden gecontinueerd.
Dit voorbeeld laat zien hoe je echt
integraal regionaal en strategisch te werk
kunt gaan:
• Eerst een stevige regionale basis leggen;
• Vervolgens een regionaal projectontwikkelteam aan het werk zetten en alle
regionale en Europese mogelijkheden in
kaart brengen;
• En op die basis een smart mix maken
van lokale, regionale, nationale en
EU-middelen.

Onderwijsonderzoek

tekst carlijn pontenagel
fotografie studio andré ruigrok

Internationale competenties
voor het mbo
Om de Nederlandse koppositie in het groene domein van de
internationale economie te behouden, hebben bedrijven veel
behoefte aan medewerkers met internationale competenties. Op
basis van onderzoek zijn een leerarrangement en een keuzedeel
internationalisering voor het groene mbo ontwikkeld.
Voor het onderzoek zijn vijftien experts op het
gebied van internationalisering geïnterviewd en is
bij 35 bedrijven in de topsector Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen aan leidinggevenden en
ondernemers gevraagd om aan te geven welke mbofuncties er zijn op het bedrijf, en welke internationale componenten die bevatten. Deze lijst met
competenties werd aangescherpt met de resultaten
van een digitale enquête onder 58 bedrijven uit de
plantenteeltsector.

Internationaal curriculum
Uit de onderzoeken werd duidelijk hoe belangrijk
internationale competenties voor het bedrijfsleven
zijn en waar het onderwijs aandacht aan moet
besteden. Internationale competenties zijn niet op
zichzelf staand. Ze moeten daarom door onderwijsinstellingen ingebed worden in bestaande lessen.
Om internationale competenties aan te leren, hoef
je niet direct naar het buitenland. Ook in de klas en
bij Nederlandse bedrijven met een internationale
oriëntatie zijn veel mogelijkheden. Een stage of
beroepspraktijkvorming op een bedrijf dat interna-

tionaal handel drijft, vraagt vaak om het
ontwikkelen van dezelfde competenties
als wanneer de student naar het buitenland gaat.

Keuzedeel
Om internationale competenties een plaats
te geven in de nieuwe beroepsgerichte
kwalificatiestructuur, is gekozen voor het maken
van een leerarrangement binnen Loopbaan en
Burgerschap en een keuzedeel Internationalisering.
Het keuzedeel ‘Internationaal werken op de
Nederlandse en Europese arbeidsmarkt’ richt zich
met name op samenwerking met buitenlandse
partijen, transfer van vakkennis en vaardigheden in
een internationale setting en handel drijven met
internationale partners. Het beheersen van een
vreemde taal is vereiste voorkennis. Interculturele
vaardigheden zijn onderdeel van het keuzedeel,
maar niet leidend. Het keuzedeel is voor medewerkers, vakbekwaam medewerkers en managers of
specialisten binnen het gehele groene domein. Alle
opleidingen kunnen dit keuzedeel dus opnemen. ■

Carlijn
Pontenagel is
medewerker van
Managemind
Group

•

•

•

•

•

INTERNATIONALE COMPETENTIES GROENE DOMEIN
De medewerker beheerst een buitenlandse taal, kan zich in algemene gesprekken en vakinhoud verstaanbaar
maken en in deze taal lezen en schrijven.
De medewerker is in staat in een internationale context creatieve oplossingen te bedenken, met druk en tegenslag om te gaan, werkafspraken na te komen en zelfverzekerd over te tonen.
De medewerker is in staat kennis van de cultuur in de landen waarmee handel wordt gedreven gericht in zetten
tijdens de omgang met buitenlandse partijen.
De medewerker is in staat zich te verplaatsen in de ander en aspecten vanuit een ander perspectief te bekijken.
De medewerker is in staat kennis van de internationale markt en marktwerking, wet- en regelgeving, teeltomstandigheden en inzicht in productbehoeften gericht in te kunnen zetten en een vertrouwensrelatie op te bouwen.
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Profiel

Profiel

tekst en fotografie ton van den born

Ervaring voor

het leven

Waarom ben je overgestapt?
Ik heb getwijfeld of ik mijn bachelor nog in
Wageningen zou halen, maar ik vond het toch
teveel theorie. Ik vind het leuk om tussen de
theorie en de praktijk in te staan. Het bevalt goed
op de HAS, maar ik moest wel wennen. Het is
schoolser en je werkt veel in projectgroepjes. Je
hebt meer deadlines, maar de werkdruk is minder
hoog. Misschien speelt ook mee dat het kleinschaliger is. In Wageningen ben je veel individueler
bezig en vraagt het allemaal meer zelfdiscipline.

landbouw of life sciences deden. Er is een kok en je
eet er samen.

Wat deed je?
Ik was betrokken bij het onderzoek van prof. Bill
Miller, hoofd van het onderzoeksprogramma. Ik
deed allerlei praktische handelingen en metingen
op planten en laboratoriumwerk. Samen met Bill
heb ik ook een nieuw experiment opgezet, voor een
bedrijf dat last had van schimmelziektes.

Veel geleerd?
Waarom koos je Plantwetenschappen?
Ik vond biologie een heel leuk vak. Ik werk al
vanaf mijn 13de in de bloembollen. Wil je iets
met planten, dan is Wageningen eigenlijk de
enige universiteit. Biologie vond ik te breed.

Stage op Cornell University, hoe ging dat?
Het begon met een mailtje van de stagecoördinator,
voor een plek in het Flower Bulb Research Program,
een onderzoek dat wordt gedaan voor Anthos,
belangenbehartiger voor Nederlandse exporteurs.
Met drie andere klasgenoten ben ik op gesprek
geweest bij Anthos, een soort sollicitatiegesprek, en
ze hebben mij uitgekozen.

Hoe zat je daar?
Ik woonde in een studentenhuis, een huis waar een
20 of 30 studenten woonden de allemaal iets met
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Ja, bijvoorbeeld hoe ze er onderzoek doen. Heel
leerzaam om te zien hoe je een experiment opzet.
En vooral leerzaam was de verantwoordelijkheid
die je kreeg. Lastig wel met al die andere maten,
inches en Fahrenheit. Normaal moet je voor de
HAS twee verschillende stages doen in het derde
jaar, maar als je zo’n kans krijg, wil je graag de tijd
volmaken. Dat heb ik gedaan, twee keer vier
maanden. Ik moest wel twee opdrachten doen,
maar ik ben heel blij dat ik deze kans heb gekregen.

Zijn Amerikaanse studenten anders?
Ze zijn erg streberig. Dat is ook wel omdat je niet
zomaar op zo’n universiteit als Cornell komt. Maar
kom je er, dan wil je er wat van maken. Verder zijn
ze heel trots op hun land. Wij zijn veel nuchterder
en directer. Zij zijn heel enthousiast, maar je krijgt
sneller het gevoel dat het oppervlakkig is. Maar ik

heb er vrienden gekregen. Met Junning, mijn
kamergenootje uit Singapore, klikte het heel goed,
en ook met Rose, een assistent van Bill. Ze ving me
op als een moeder en nam me mee naar de
Walmart of een echt Amerikaans steakrestaurant.

Wat deed je verder in je vrije tijd?
Ik ging bijvoorbeeld naar een market of mall,
shoppen. Met mijn moeder en mijn zusje ben ik
naar New York geweest, een onwijs leuke stad.
Mijn vriend heeft me ook twee keer opgezocht. Met
een vriendin ben ik naar de Niagara Falls geweest,
en ik deed veel met Rose en de mensen in het huis.
Bill nodigde me thuis uit voor Thanksgiving.
Iedereen was heel erg aardig en gezellig, ik voelde
me heel welkom. Ik was eerst helemaal niet zo into
Amerika, maar nu heb ik ook de leuke kanten
gezien. Buiten Ithaca kom je wel veel van die
hillbillies tegen, op hun witte sneakers.

Ithaca is anders?
Het is een echte hippietown, veel organisch en erg
bezig met duurzaamheid. Je ziet er demonstraties
voor peace, en stickers op auto’s met We love Obama.
Ze zijn er meer linksgeoriënteerd. Misschien komt
dat ook door de universiteit.

Geen heimwee gehad?
Misschien één dagje. In het begin is alles nieuw en
toen heb ik wel gedacht: waar ben ik beland? Ik had
met niemand in Nederland wat te maken. Dan
word je wel zelfstandig, maar dat was ik al wel. Na
een tijdje lijkt het heel gewoon dat je daar bent. en
wilde ik eigenlijk niet meer naar huis.

ROOS DE WIT (23)
Schagen
School
HAS Hogeschool Den Bosch

Opleiding
Tuinbouw en akkerbouw, vierdejaars

Hiervoor
Vwo (gymnasium) in Schagen en drie jaar
Plantwetenschappen, Wageningen University

Bijbaantje
Bloembollenkwekerij (tulpen), zaterdag en vakantieperiodes

Wat wil je doen na dit laatste jaar HAS?
Misschien een jaar reizen. Ik wil graag naar Azië of
de westkust van de VS. Wat betreft werk, het
mooiste is als je vanuit je bedrijfsopdracht bij een
bedrijf kan blijven. En als ze bij Cornell University
niemand kunnen vinden op die plek waar ik zat,
dan zou ik graag terug willen. Ik wil sowieso nog
een keer terug, al is het maar op vakantie om
iedereen op te zoeken en meer van het land te zien.

Hobby’s
Handballen, uitgaan, reizen, uitjes met vriendinnen

Favorieten
Schrijver: Dan Brown; muziek: Adèle; eten: sushi;
tv: GTST; film: Mamma Mia! (the movie)

Stage

Wat zou je zeggen tegen iemand die
twijfelt over zo’n buitenlandse stage?

Cornell University, Ithaca (VS), Cornell is een topuniversiteit
(een van de acht zogenaamde Ivy League schools aan de
oostkust, met bijvoorbeeld ook Harvard, Yale en Princeton)

Het is één groot avontuur. Je ontdekt een andere
wereld en je maakt nieuwe vrienden. Ja, het is zeker
een ervaring voor het leven. En voor mij was het
ook een bevestiging dat ik op deze weg verder wil. ■

Betrouwbaar, creatief, hardwerkend, vrolijk, nuchter,
zelfvertrouwen, open en soms een beetje perfectionistisch

Karakter
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tekst jan nijman
fotografie jan nijman, wellantcollege, aoc terra

School als Change Agent

Peat Valley,
samenwerkings
Door een hecht samenwerkingsverband op te bouwen, kun je als onderwijsinstelling je internationaliseringambities verwezenlijken. Het project Peat Valley is
het begin van zo’n samenwerking.

‘Scholen maken deel uit van de maatschappij. Misschien zijn ze zich dat niet zo bewust’. De inleiding van Willem Reek
geeft stof tot discussie

“Het is niet de school die het centrum van de
samenleving is. In dit project kwam ik tot het
inzicht dat de regio, waar de school deel van
uitmaakt, het centrum van de samenleving
is.” Locatiedirecteur Wim Cnossen, en directeur van het EU-netwerk Peat Valley, blikt
tijdens de afsluitende conferentie van dit
project in Gdańsk terug. “Dat nieuwe inzicht
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was een mindshift”, bekent hij.
Door deze inleidende woorden van Cnossen raak
ik geïntrigeerd. Zeker als Willem Reek, projectleider bij Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN), er op doorgaat: ‘Onderwijsinstellingen kunnen een rol spelen van change agent in een
regio. Zij kunnen veranderingen op gang
brengen.’

REPORTAGE > MBO, HBO > INTERNATIONALISERING

een duurzaam
verband
Knotwilgen
Ruim dertig deelnemers uit negen landen zijn
begin juni aanwezig in de oude Hanzestad aan de
Baltische kust. Uiteraard zijn er veel Poolse
deelnemers: niet alleen vanuit het onderwijs, ook
ondernemers en overheidsvertegenwoordigers.
Zweden, Finland, Litouwen en Engeland stuurden
bestuurders en coördinatoren internationalisering
van deelnemende scholen. Engeland en Finland
hebben ook vertegenwoordiging uit de overheid
meegenomen. Uit Noord-Duitsland is een
ondernemer directeur van een regionale gebiedsconsortium. En vanuit Nederland is er een forse
delegatie op diverse niveaus: van AOC Terra en
Wellantcollege – samen de trekker van het project
– zijn docenten, coördinatoren en directieleden
aanwezig. Daarnaast zijn er andere betrokkenen:
docenten van Van Hall Larenstein, Nordwin
College, onderzoekers van PPO en medewerkers
van SNN.
Natuurlijk blikken ze terug op het project. Hoe
hebben we gewerkt? Wat hebben we bereikt? Maar
interessanter is de vraag: hoe verder? Willen we
verder? En hoe dan? AOC Terra en Wellantcollege
hechten veel belang aan het vervolg. Daarom zijn
ook CvB-voorzitters Roel Schilt en Annemarie
Moons aanwezig.
Voorafgaand aan de bijeenkomst hoopte ik iets te
zien van de regio Żuławy Wiślane, het laaggelegen
gebied rond de monding van de Wisła even ten
zuidoosten van Gdańsk. Een polderlandschap met
dijken, windmolens en knotwilgen. Maar er is geen
tijd voor professional tourism. Drie dagen lang wordt
er in het hotel intensief kennis uitgewisseld.

Samenleving
Op donderdagmorgen 5 juni staat reflectie op
het programma. Naast Wim Cnossen, kijken
Nigel Cox en Steve Dury uit Somerset terug op

het project. Willem Reek van SNN geeft zijn
visie als buitenstaander. Een panel bestaande uit
Annemarie Moons (Wellantcollege), Gunnel
Marwén Kastenman, schooldirecteur uit
Zweden, en Magdalena Pramfeldt, honorair
consul uit Gdańsk, reflecteren op de inleidingen.
Cnossen laat zien hoe lastig het is allianties te
bouwen. Echte samenwerking tussen de regio’s
ontstond pas, zo zegt hij, nadat de partners
elkaar leerden kennen in een masterclass zoals
die in Bristol gehouden is. Cox benadrukt hoe
belangrijk het is kennis te delen. En Reek vindt
dat scholen minder bescheiden moeten zijn.
“Scholen maken deel uit van de maatschappij.
Misschien zijn ze zich dat niet zo bewust, maar
ze kunnen een belangrijke rol spelen in de
regio.” Hij benadrukt dat je naast overheid en
ondernemers ook de samenleving moet betrekken. De ‘golden triangle’ wordt steeds als metafoor aangehaald, maar hij spreekt liever over de
‘golden quadrangle’.
De inleidingen bieden stof tot nadenken en
geven ook aanleiding voor discussie. Pramfeldt
vindt dat je de samenwerkingsverbanden breder
moet maken. Kastenman vertelt dat bij haar –
net als bij Cnossen – de masterclass een bewustwording op gang gebracht heeft. In Västra
Götaland zijn al veel samenwerkingsverbanden
met kennisinstellingen en ondernemers, zo zegt
ze. “Dit project maakte de systematiek inzichtelijk. Het tilde het naar een hoger niveau.” Moons
ziet dat de investeringen van dit project geleid
hebben tot een sterk samenwerkingsverband
waarin je elkaar kunt vertrouwen. Wel vraagt ze
zich af hoe je – na de oproep van Reek – de
samenleving veel intensiever betrekt bij projecten. “Je schept ook verwachtingen als je ze
betrekt bij projecten. Kun je die verwachtingen
wel waarmaken?”

EU-CONSORTIUM
Het Peat Valley
network heeft zich
verder ontwikkeld
naar een EU-consortium met triple helix
spelers uit diverse
regio´s. Meer informatie over het het
gedachtegoed, de
ambties en samenwerkingspartners in
dit consortium is te
vinden op
www.triplehelixconsortium.com.
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1. Verenigd Koninkrijk:
4
Regio: Somerset (Somerset Levels en Moors)
Instellingen en organisaties: Bridgwater College,
Somerset County Council
3
2. Nederland
6
Regio’s: Noord-Nederland Noardlike Fryske Wâlden,
1
Westerkwartier, Veenkoloniën, Zuidwest-Drenthe,
5
7
Maasland (Rotterdam)
2
Instellingen en organisaties: AOC Terra, Van Hall
Larenstein, Nordwin College, Wellantcollege,
KANON (Kenniscentrum Agro Noordoost Nederland), Samenwerkingsverband Noord-Nederland,
(SNN), ManageMind, Agenda Veenkoloniën
3. Zweden
Regio: Västra Götaland
Instellingen en organisaties: Upper Secondary Schools of Use of Natural Resources (Biologiska Yrkeshögskolan BYS)
4. Finland
Regio: provincie Stakunta
Instellingen en organisaties: Sasky (Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Huittinen Business and Vocational College),.
5. Polen
Regio Żuławy Wiślane
Instellingen en organisaties: The State School of Higher Professional Education (Państwowa Wy ż sza Szkoła
Zawodowa, PWSZ) in Elbląg
6. Litouwen
Regio: zuiden van Litouwen
Instellingen en organisaties: Marijampolės profesinio rengimo centras
7. Duitsland
Regio: Gemeente Berne (Niedersachsen)
Instellingen en organisaties: Berne2020 (samenwerking van ondernemers, overheid, burgers)

PEAT VALLEY
Veenlandschappen behoren tot de meest intrigerende landschappen van het noordelijk halfrond. Je vindt ze in
alle negen landen die deelnemen aan het project Peat Valley. Op bijgaand kaartje zijn de deelnemende regio’s,
instellingen en organisaties weergegeven.
Deze regio’s hebben overeenkomstige fysieke landschapskenmerken en kennen vergelijkbare cultuurhistorische
en demografische en sociale ontwikkelingen. Ze staan voor grote vragen en uitdagingen: Hoe ontwikkel je de
regio? Hoe kun je duurzame landbouw, ondernemerschap, recreatie of natuurontwikkeling bevorderen? Hoe ga
je om met vergrijzing? Watermanagement is voor elke regio interessant. Zo heeft Somerset in het voorjaar van
2014 met ingrijpende overstromingen te maken gehad. Door samen te werken en kennis te delen kun je gezamenlijk problemen aanpakken. Dat is het idee van Peat Valley.
Peat is in dit project een acroniem voor ‘Peat regions in Economic and Agricultural Transition’. De toevoeging
‘Valley’ verwijst naar de ontwikkeling van een international netwerk van samenwerkende regionale netwerken in
vergelijkbare regio’s van het Verenigd Koninkrijk tot aan de Baltische landen. Doel is in die regio’s te werken aan
economische groei, ontwikkelingen te versterken en gezamenlijk de gemeenschappelijke problemen aan te
pakken. Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden en maatschappelijke organisaties werken in de regionale netwerken samen.
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Agenda
Roel Schilt, geen panellid, vertelt me tijdens een
van de pauzes verrast te zijn door wat het project
bereikt heeft. Met dit netwerk kun je politiek
draagvlak creëren waardoor grotere en langdurige
projecten mogelijk zijn, denkt hij. “Het kan leiden
tot meer financieringsmogelijkheden. Het kan ons
helpen bij het verwezenlijken van onze ambitie om
als kenniscentrum voor de regio te functioneren.”
‘Willen we verder met dit project, en zo ja hoe?’
Deze twee vragen staan tijdens het middagprogramma centraal. In workshops wordt gebrainstormd. Dat de eerste vraag direct met ‘ja’ wordt
beantwoord, is geen verassing voor me. Over het
hoe wordt langer gesproken. De managementvertegenwoordigers hebben al snel een ruw plan voor
de organisatie. Voor een betere aansturing van het
werk in de verschillende regio’s, willen ze een
stuurgroep instellen. Annemarie Moons zal deze
groep voorzitten. Daarnaast komt er een internationaal programmateam, onder aansturing van
Gonneke Leereveld en Willem Foorthuis, dat de
verschillende regionale transitieteams aanstuurt.

De docenten en ondernemers komen met diverse
tips, plannen en wensen voor het vervolg.
Op vrijdagmorgen 6 juni – het kan nog net voordat
iedereen ’s middags naar het vliegveld vertrekt
– wordt gepoogd een ruwe agenda op te stellen. Op
basis van eerder vastgestelde interregionale
thema´s, wordt een reeks aan potentiële projecten
genoemd. Veel projecten richten zich op de
ontwikkeling van duurzame landbouw, watermanagement, biobased economy, vergroening van de
leefomgeving, precisielandbouw, nieuwe technieken cross sectorale opgaven. Versterking van
expertise, kennisuitwisseling en uitwisseling van
leerlingen en docenten komen veel terug.
Gonneke Leereveld, (programmamanager
Wellantcollege) en Willem Foorthuis (lector
regionale transitie bij AOC Terra), die de organisatie van dit project in handen hebben, beloven de
ruwe agenda uit te werken. In het najaar komen de
bestuurders weer bijeen in Bristol voor het vervolg.
Dan wordt de interregionale agenda met onderliggende projecten en de bijbehorende infrastructuur
vastgesteld. ■

‘GEBIEDSGERICHTE AANPAK OM DRAAGVLAK TE CREËREN’
Willem Foorthuis, lector regionale transitie, AOC Terra
“Draagvlak creëren voor innovatiethema’s, daar gaat het om in dit netwerk. Ik denk aan thema’s als
waterbeheer, natuurbeheer, groene economie. Draagvlak creëer je door samen te werken in gebiedscoöperaties, gebaseerd op een regionale ontwikkelagenda. We hebben al wat langer ervaring met die
methodiek in de kenniswerkplaatsen. In feite bouwen we voort op dat succes. Maar niet alleen wij
werken zo, ook in Zweden en Engeland hebben ze ervaring met een vergelijkbare werkwijze.”
“In masterclasses, zoals georganiseerd in Engeland en Zweden, konden we laten zien hoe onze gebiedsgerichte aanpak werkt. In die landen lijkt het aan te slaan. Voor de andere landen in het netwerk lijkt het
wat lastiger aan te haken bij die methodiek. Toch zag ik in Gdańsk dat het bij onze Poolse partners ook
lijkt te landen. Ik zag andere vertegenwoordigers tijdens de conferentie: ondernemers, medewerkers van de overheid.”
“Het netwerk zoals we dat nu gebouwd hebben, is een basis voor een financiering. Het is daarom belangrijk dat het
management van de instellingen zich betrokken voelt bij de organisatie van het netwerk. Om die reden is het goed dat
Annemarie Moons, voorzitter van het College van Bestuur van Wellantcollege, de stuurgroep van het project gaat trekken.
Vertegenwoordigers van het management hebben in Gdańsk gezien dat de regio de scholen serieus neemt.”
“We werken aan een organisatie waarbij de onderwijsinstellingen de rol van change agent krijgen. Zij kunnen in de regio
functioneren als aanjager van innovaties en regionale ontwikkeling. We willen aanhaken bij Europese innovatiethema’s, ik
denk aan RIS 3 (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization) en Interreg. De bijeenkomst in Gdańsk heeft
veel opgeleverd: een agenda, ideeën voor projecten. We gaan het netwerk verder uitbouwen met vergelijkbare regio’s
rond de Noordzee. Ik denk aan partners in Oost-Engeland, Schotland en Duitsland.“
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‘WAARDE CREËREN VOOR DE REGIO’
Wim Cnossen, locatiedirecteur AOC Terra en directeur EU-netwerk Peat Valley
“De essentie van het netwerk is dat we laten zien dat scholen een bijdrage kunnen leveren
aan de innovatie van de regio. Een school kan, naast de reguliere maatschappelijke taak –
het opleiden van mensen – waarde creëren voor de regio. Zo kunnen we zorgen dat de
opleiding ook aansluit op de arbeidsmarkt. We kunnen het lerend vermogen versterken van
regionale netwerken waarin studenten, docenten onderzoekers en regionale stakeholders
samenwerken.”
“Ik merk in dit project dat we als onderwijsinstelling beschouwd worden als gewaardeerde partner. We hebben
geen politieke of commerciële belangen. We hebben laten zien dat we partijen bij elkaar kunnen brengen. Dat we
de regionale ontwikkelagenda weten te verbinden met Europese thema’s, vinden provincieambtenaren en ondernemers interessant. We hebben laten zien hoe je de internationaliseringstrategie van de regio handen en voeten
kan geven. De provincie waardeert dat door het project te subsidiëren. Dat maakt andere aanvragen voor financiele ondersteuning weer makkelijker.”
“We hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan bewustwording, vertrouwen opbouwen en draagvlak
creëren. Dat is een belangrijke basis voor het vervolg. De samenwerking met de partners is interessant voor ons,
ook voor de leerlingen. Het plan om onze leerlingen mee te laten werken in een project van Bridgwater College
ging door de overstromingen niet door. Maar er komt een vervolg. De Poolse partners zijn interessant voor ons
omdat die een sterke relatie met de EU hebben. Met dit netwerk hebben we meer mogelijkheden om financiering
aan te vragen en serieuze projecten te bouwen in een langjarig programma. Met het management in de stuurgroep van het project is er draagvlak om geld te reserveren en projectplannen te formuleren.”

‘DIT IS EEN BEGIN’
Willem Reek, Projectleider RIS (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization),
Samenwerkingsverband Noord Nederland
“Scholen zijn te bescheiden. Ze maken deel uit van de maatschappij en spelen er een belangrijke rol in. Misschien
moeten scholen zich daar meer van bewust worden. Het mooie van dit netwerk is dat het scholen in die rol zet.
Maar ik zie het netwerk als een begin, niet meer. Het zou beter kunnen.”
“Als buitenstaander wist ik niet veel van het project. Toen ik me er voorafgaand aan de conferentie in Gdańsk
in verdiepte, had ik wat moeite aan te haken. Ik zag de zoektocht van scholen naar wat hun rol in de samenleving zou kunnen zijn. Maar ik miste de Europese dimensie. Ik zie dat de scholen elkaar gevonden hebben
op onderwerp, op positie. Om een netwerk van betekenis te worden, zullen ze met meer spelers die ertoe
doen moeten werken. Werken in een gebiedscoöperatie gebaseerd op een regionale ontwikkelagenda is een
goed uitgangspunt. Ik mis nog wel de aansluiting bij de samenleving. In plaats van de ‘gouden driehoek’ zou ik
liever praten over de ‘gouden vierhoek’. Wil je werken aan de ontwikkeling van de regio, dan
zul je je ook moeten verdiepen in de samenleving. Wat gebeurt er? Denk aan demografische
ontwikkeling, verstedelijking, groeiende ongelijkheid, welzijn.”
“Als het netwerk met een sterke agenda komt, zijn ze op de goede weg. Scholen zouden in
de rol van change agent een tiental veranderingen moeten doorvoeren die van Europees
belang zijn. Bijvoorbeeld uitwisseling van studenten met uitwisselbare modules. Je kunt meer
bedenken waardoor het onderwijs sterker ingebed wordt in de samenleving, dat het beter
aansluit op de arbeidsmarkt of dat docenten veel meer binding hebben met de praktijk.”
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‘EEN STERK EN DUURZAAM NETWERK’
Annemarie Moons, voorzitter College van Bestuur Wellantcollege
“Er is een sterke wil tot samenwerken in dit netwerk. De partners willen kennis delen,
heb ik gemerkt. Ze zijn geïnteresseerd in elkaars onderwijssysteem, bijvoorbeeld de
opbouw van het curriculum en de ontwikkeling van school naar kenniscentrum. Ik
zie een positieve groep. Dat is belangrijk als basis. Ze herkennen elkaar op geografische fysieke elementen: de veengebieden. We kunnen veel van elkaar leren.”
“Zweden heeft bijvoorbeeld veel ervaring met het werken in de gouden driehoek.
Engeland heeft ervaring met de aanvraag van Interreg-projecten. We sturen leerlingen naar Litouwen voor oriëntatie op de bosbouw. En Finland heeft een mooi onderwijssysteem waar we veel van kunnen leren, zoals het omgaan met kleine leerlingenaantallen.”
“Ik hoop dat we in het vervolgtraject een aantal aspecten goed uit kunnen werken, zowel
procesmatig als inhoudelijk. Het is belangrijk dat we een goede agenda vaststellen. Daarbij
moeten we de aanvraagrondes voor financiering goed in de gaten houden. Wat is mogelijk?
Wat zijn deadlines? En we moeten misschien wat sterker aansluiten bij de samenleving, de
‘social inclusion’. Misschien is dat in de vorige rondes wat weggezakt.”
“Inhoudelijk zullen we ook onze focus moeten kiezen. Aandacht voor water in al zijn aspecten lijkt me een belangrijk thema. Ik zie de conferentie in Gdańsk niet als het einde van het
project, maar het begin van het vervolg. Er liggen veel kansen en mogelijkheden. Met de
organisatiestructuur zoals we die voor ogen hebben, laten we zien dat we een sterk en
duurzaam netwerk zijn.”

‘We moeten
misschien wat
sterker aansluiten bij de
samenleving,
de ‘social
inclusion’’

‘POLITIEK DRAAGVLAK CREËREN VOOR GROTERE PROJECTEN’
Roel Schilt, voorzitter College van Bestuur Onderwijsgroep Noord (AOC Terra)
“Dit netwerk maakt het mogelijk goede projecten te realiseren. Het kan leiden tot meer financieringsmogelijkheden. Ik zie met dit netwerk kansen het onderwijs aantrekkelijker te maken.
Leerlingen krijgen de gelegenheid meer buiten de schoolmuren te leren. Maar belangrijker
nog is dat het ons helpt bij het verwezenlijken van onze ambitie om als kenniscentrum voor
de regio te functioneren. De overheid vindt dat belangrijk. Die geeft ons de opdracht aan te
sluiten op de kennisvragen van de regio.”
“Wij vinden het zelf ook belangrijk. Ik zie met regioleren mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de innovatie van de regio. Zo kun je zorgen dat onderwijs beter aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt. Maar
om die ambitie te verwezenlijken, is er geld nodig. Dit netwerk helpt ons daarbij. We kunnen politiek draagvlak creëren waardoor grotere, meer langdurige projecten mogelijk zijn.”
“Het Peat Valley project had ik voorheen op afstand gevolgd. Daarom was ik verrast toen ik in Gdask zag wat
het project bereikt heeft. Ik heb daar goede afspraken kunnen maken. Zo zullen we met Wellantcollege
samenwerken om het regioleren vorm te geven. Zij zien ons als voorloper. Anderzijds liften we mee met
Wellantcollege die al intensiever samenwerkt met de partners in Europa. Naast het bouwen van een strategische alliantie, gaan we ook met grote en met kleinere projecten aan de slag. We hopen te werken aan een
uitwisselbaar programma zodat onze leerlingen makkelijker een deel van het programma elders kunnen
volgen. Ik heb alle vertrouwen in het vervolg van dit project. Er wordt nu hard gewerkt aan een agenda.”
Groen ONDERWIJS | 31-10-2014
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Meer samenwerking in de groene kolom

Vrijblijvendheid
wordt noodzaak

Frederike Praasterink is lid van het College van Bestuur van HAS Hogeschool. Zij
was lector duurzame wereldvoedselvoorziening, zit in de werkgroep internationalisering van de Vereniging van Hogescholen en werkte jaren in het buitenland voor de
FAO. Aan haar de vraag hoe het hao moet werken aan internationalisering.

‘Het aanvonken van
studenten voor
internationalisering, dat is
heel belangrijk’

Tot voor kort werkten de groene hbo-scholen
nauwelijks samen op het gebied van internationalisering. Dus kon het zomaar voorkomen dat
docenten van verschillende instellingen, zonder dat
ze het van elkaar wisten, in het zelfde gebied actief
waren. Het hoort bij de volgende professionaliseringsslag om dat efficiënter te gaan organiseren.
HAS Hogeschool heeft daartoe een projectbureau
opgezet dat alle internationale projecten coördineert en organiseert. Ook de hele groene onderwijskolom zou moeten samenwerken om efficiëntievoordelen te behalen, maar vooral ook om de
gezamenlijke internationale positie als groene
onderwijs- en kenniskolom te versterken. Daar
wordt nu aan gewerkt.
Dit voorjaar hebben bestuurders vanuit het hele
groene onderwijs, dus wo, hbo en mbo, samen met
vertegenwoordigers vanuit Economische Zaken en
de topsectoren, in een two-pager hun ambities op
het gebied van internationalisering geformuleerd.
Dat is het begin van die professionaliseringsslag in
samenwerking, niet alleen binnen het hbo maar in
de hele groene kolom.
Wat houdt die ambitie in?
“Die gezamenlijke ambitie luidt dat we onze
leerlingen en studenten competenties willen laten
verwerven om als professional in een internationale
context te kunnen werken. Dat we willen samenwerken en collectief de internationale positie van
het Nederlands onderwijs en onderzoek en het
bedrijfsleven versterken.
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Nederland heeft een toppositie als het gaat om de
productie van agrofood en om de kennis over
land- en tuinbouw, voedselproductie en over
ruimtelijke ontwikkeling waarin de wisselwerking stad/platteland een rol speelt. Een belangrijke pijler voor dat succes is de samenwerking
tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheid, zowel nationaal als internationaal.
Internationalisering is niet meer vrijblijvend.
Niet alleen grote bedrijven maar ook het MKB is
steeds meer internationaal georiënteerd. Een
kippenbedrijf uit Gemert heeft tegenwoordig ook
twee vestigingen in Afrika, bij wijze van spreken.
De wereldbevolking groeit, vooral in Azië en
Afrika. Dat betekent dat de ontwikkelingen
rondom voedsel zich steeds meer naar daar
zullen verplaatsen.
Om onze toppositie te behouden moeten we
gezamenlijk verder werken aan structurele
ontwikkeling van kennis en capaciteit ter plaatse,
maar bereiden we onze eigen leerlingen en
studenten ook voor op werken in een internationale context.
Hao-instellingen kunnen vanuit hun eigen
belang en expertise en in hun eigen tempo
invulling geven aan die ambitie. We hebben nu
die gemeenschappelijke ambitie geformuleerd,
nu is het ook de bedoeling dat we elkaar veel
meer gaan opzoeken. Er leven in het buitenland
veel vragen, niet alleen op wetenschappelijk
gebied, maar juist ook op het gebied van toepassing en uitvoering, dus op hao- en mbo-niveau.”
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Het doel van internationalisering is dus dat
we die toppositie blijven behouden?
“Ja, en dat lukt alleen als onze studenten in een
internationale context kunnen werken. Daarom
hebben wij bij HAS Hogeschool een verplichte
buitenlandse stage voor alle studenten in het
derde jaar. Ik vind dat iets om trots op te zijn.
Vooral omdat het een levensverrijkende
ervaring is. Studenten komen er anders van
terug, bewuster, soms ook ondernemender.
Natuurlijk moeten wij dat voorbereiden bij de
studenten, daarom zitten er in het eerste en
tweede jaar al Engelstalige modules in het
curriculum en modules waarin ook buitenlandse cases gebruikt worden. Het moet voor
studenten gewoon zijn dat ze ook met het
buitenland te maken hebben.”
We hebben het vaak over kennisexport, in
hoeverre lukt dat?
“Daar liggen nog grote uitdagingen. Wij zijn
zowel onderwijsinstelling als kennisinstelling.
Vanwege hun onderwijstaak is het niet altijd
mogelijk om docenten vrij te maken voor
internationale projecten. Maar we willen het
ook niet loskoppelen. De kracht zit ‘m juist in
de verbinding tussen onderwijs, kennistransfer
en kennisontwikkeling. In het feit dat die
docent eigen ervaring, enthousiasme en
geëngageerde verhaal - opgebouwd in internationale projecten - kan overbrengen aan studenten. Dat ‘aanvonken’ van studenten voor
internationalisering, dat is heel belangrijk.
Overigens is kennisexport meer dan de export
van vakinhoudelijke kennis. Het gaat ook over
capaciteitsopbouw, over de opbouw van een
curriculum, over de ondersteuning bij onderzoek en bij onderwijs. En het gaat over institutionalisering, over wie werkt met wie? De triple
helix, of zelfs de ‘Dutch Diamond’ die we hier
hebben, de verwevenheid van onderwijs,
bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke
organisaties, moet je daar ook opbouwen. Dat
is een belangrijke voorwaarde voor duurzame
ontwikkeling. Het heeft weinig zin om losse
projecten te doen die niet zijn ingebed in een
bredere context. Bij de FAO was die institutional capacity building een van de belangrijkste
onderdelen van programma’s. Je kan het
mooiste onderzoek doen, maar als de boeren of
belanghebbenden er niet bij betrokken zijn,

dan heb je er niks aan. En juist hbo’ers en
mbo’ers zijn bruggenbouwers, zij kunnen daar
een rol in spelen.
Ook dat heeft met positionering te maken. Je
kunt hier alleen aan werken vanuit een collectief. Daarom is het goed dat we als groene
onderwijskolom onze positie versterken. De
positie van Wageningen is internationaal gezien
heel goed, die van het hbo en het mbo minder.
Maar hoe versterk je die positie? Want dat is
wel wenselijk. Daartoe dienen die twee pagina’s. En in de werkconferentie internationalisering die we op 6 november a.s. organiseren met
deelname vanuit de hele groene onderwijskolom, vanuit de Topsectoren en vanuit het
ministerie van EZ gaan we verder werken aan
concrete invulling van die ambitie. Een mooie
opgave! ” ■

Frederike Praasterink: “Je kunt hier alleen aan werken vanuit een
collectief”
Groen ONDERWIJS | 31-10-2014
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Profiel

Eric Moor

Wereld als

speelveld

Wereldwijd is er een tekort aan jonge gedreven
mensen. Die willen leren, reizen en hun talen
spreken. We zouden als sector veel meer moeten laten zien wat er mogelijk is. Eric Moor,
directeur Sion Orchids, is een mooi voorbeeld.

‘Ik zie echt
kansen voor de
tuinbouwwereld en het
groene onderwijs’

“Misschien ben ik zelf niet het beste voorbeeld. Ik
ging veel te vroeg van de middelbare tuinbouwschool, ik was toen 16. Ik ben daar achteraf
natuurlijk niet trots op. Maar ik heb geprobeerd
dat goed te maken door mezelf continu bij te
scholen. Ik volg nog steeds cursussen. Ik ga straks
weer naar een cursus, dit keer over Food Retail. Ik
leer veel omdat ik veel reis en aan heel veel
netwerken deelneem, zoals mijn voorzitterschap
van Decorum. Dat is een samenwerkingsverband
van kwekers en handelaren dat onder één merk
ruim 150 productgroepen in de markt zet.”
“In 1988 begon ik met de teelt van Bouvardia,
later zijn we ons toe gaan leggen op Phalaenopsis,
een orchidee. Veredeling deden we eerst als hobby,
later professioneel. De veredeling is een uit de
hand gelopen hobby. We verkochten Phalaenopsis
aan collega-kwekers. Maar veredeling is tijdrovend. Wat gebeurt als de trend verandert, zo vroeg
ik me af. Wat als deze orchidee niet meer zo
gewild is en er niet meer zo veel belangstelling is
in Nederland of Europa? Het was de reden om
onze focus te verleggen. We zijn bewust internationaal gegaan en meer aan marketing gaan doen.
De wereld is nu ons speelveld.”

Netwerken
“Ik ben begonnen een internationaal netwerk op
te bouwen. We hadden altijd al veel bezoekers uit
het buitenland, dat was een begin. Ik nam deel
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aan handelsmissies, bezocht beurzen en ging zelf
op beurzen in het buitenland staan. We hebben
nu contacten over de hele wereld: Amerika,
China, Zuid-Afrika, Australië.”
“In het buitenland wordt je gewaardeerd omdat
je Nederlander bent – onze tuinbouw staat hoog
aangeschreven – en omdat je als oud-kweker weet
waarover je praat. Ze nemen je serieus en willen
meer van je weten. Ze vinden het interessant
omdat je gratis kennis komt brengen. En natuurlijk levert het ook wat op. Je ziet dat de groei in
Nederland nu stagneert. Groei zie je vooral
buiten Europa: in Brazilië, China, India,
Australië. Binnenkort hopen we in Brazilië met
een eigen locatie te beginnen.”

Team
“De primaire sector in Nederland heeft de focus
te weinig liggen in het buitenland. Ik zie echt
kansen voor de tuinbouwwereld en het groene
onderwijs. Investeerders, kassenbouwers en
installateurs bouwen in het buitenland kant-enklare projecten. Maar wil zo’n project ook slagen,
dan zul je ook moeten investeren in het delen van
kennis. Het is zo belangrijk dat je deelneemt aan
internationale netwerken, dat je een team
opbouwt en de talen spreekt. Je zou met de hele
keten – veredelaars, kassenbouwers, kennisinstellingen – een totaalproject moeten bouwen. Als
dat lukt, kun je de wereld veroveren en bijdragen
aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem.
We zullen straks toch negen miljard mensen
moeten voeden.”
“Het is belangrijk dat jongeren die kansen zien.
Ze zouden de kans moeten krijgen mee te helpen
een buitenlands bedrijf op te bouwen. Ze zullen
de talen moeten spreken. Een verplichte buitenlandse stage zou een goed begin zijn. “ ■

ERIC MOOR (48)

•

•

•

•

•

Is keynote speaker op de werkconferentie internationalisering van 6 november. Spreekt als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven over het belang van internationale samenwerking in het groene domein.
Directeur Sion Orchids in de Lier, voorzitter Decorum Company.
Winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2013 en winnaar van de zilveren roos (tweede prijs ) International Grower of the Year 2013.
Bedrijf: gespecialiseerd in veredeling, teelt, selectie, import en export van Phalaenopsis. 6,5 ha in De Lier,
daarnaast intensieve samenwerking met een collega in Duitsland op 3,5 ha, 130 medewerkers.
Opleiding: middelbare tuinbouwschool (niet afgerond). Sindsdien permanent aan het leren: diverse cursussen, trainingen, seminars, maar vooral door te reizen en kennis te delen en te verzamelen.
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tekst jan nijman
fotografie eigen foto, thinkstock

Financiering van internationale ambities

‘Investeer

samenwerkings
Onderwijsinstellingen hebben vaak meer ambities dan ze zich financieel kunnen
permitteren. Om met financiële ondersteuning je internationale ambities waar
te maken, is samenwerking nodig. Gonneke Leereveld, projectmanager bij
Wellantcollege doet uit de doeken hoe het werkt. Aansluitend maken wij u
wegwijs in het woud van subsidieregelingen.
leven werkt immers ook internationaal. Internationaal denken is een basiscompetentie die deel uit
moet maken van de opleidingen. “Internationalisering is nodig. Als je het niet doet, mis je de boot.”

Katalysatorgeld

“Weet wat je ambities
zijn en laat je bij je
projectaanvragen
leiden door je ambities.” Projectmanager
Gonneke Leerveld
geeft waardevolle tips

“Vrijwel elke onderwijsinstelling wil iets met
internationalisering,” zegt projectmanager Gonneke Leereveld van Wellantcollege, “maar als je
doorvraagt blijkt dat tijd en geld de grootste
belemmeringen zijn om er echt iets mee te doen.”
Dat groene onderwijsinstellingen internationalisering belangrijk vinden, blijkt uit de nulmeting
Internationalisering die al drie keer is uitgevoerd op
initiatief van het programma Internationalisering,
indertijd een programma van de Groene Kennis
Coöperatie. De instellingen vinden internationale
gerichtheid belangrijk, weet Leereveld. Het bedrijfs-
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Ook de Nederlandse en Europese overheid vinden
internationale samenwerking in het beroepsonderwijs belangrijk vanuit diverse motieven: economische ontwikkeling of de ontwikkeling van thema’s
gericht op duurzaamheid. Daarom zijn er verschillende programma’s die door cofinanciering
projecten voor internationale samenwerking of
uitwisseling mogelijk maken. Je kunt als onderwijsinstelling zelf een project bedenken, subsidie
aanvragen en dat project uitvoeren. Onderwijsinstellingen doen dat ook. Meestal gaat het dan om
kleine losstaande projecten. “Vaak zijn dat wel
leuke projecten,” weet Leereveld, “maar daarmee
kun je als onderwijsinstelling niet je volledige
ambities verwezenlijken.”
Onderwijsinstellingen zijn bezig met nieuwe
verdienmodellen, zo legt ze uit. “Ze zijn geïnteresseerd in Return of investment. Ze weten dat een
projectaanvraag schrijven geld kost. Die investering
moet ook iets opleveren.” Leereveld legt uit dat een
aanvraag voor een klein project voor bijvoorbeeld
Erasmus niet erg ingewikkeld is. In 80 uur zou een
projectleider dat zelf kunnen doen. Maar als zo’n
aanvraag afgewezen wordt, ben je het geld kwijt.
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in een hecht

verband’

VOORBEELD: SUBSIDIEAANVRAAG GEBIEDSCOÖPERATIE
ROTTERDAM
In de gebiedscoöperatie Rotterdam werken
bedrijfsleven, gemeente, Rijkswaterstaat, waterschappen en onderwijsinstellingen samen op
gebied van groen, duurzaamheid, water, klimaat,
energie, stedelijke vernieuwing en voedsel. Leren
innoveren in een groen, duurzaam Rotterdam is de ambitie van dit samenwerkingsverband. De coöperatie werkt als een lerende netwerkstructuur.
Een van de aandachtsvelden in de regionale kennis- en innovatieagenda die de partners hebben opgesteld, is water: duurzame bescherming van ecosystemen en watervoorraden.
Het sluit aan bij de Europese Kaderrichtlijn Water en maakt meteen duidelijk waarom
internationale samenwerking nodig is. De wateren in Rotterdam zijn verbonden met
rivieren die elders in Europa hun oorsprong vinden. Omdat in andere landen vergelijkbare vraagstukken spelen, ligt het voor de hand in een Europees project kennis te delen
en nieuwe kennis te creëren.
De verschillende partijen, bedrijven, overheid, groene en grijze onderwijsinstellingen
(mbo – hbo – wo) hebben daarom in een projectteam een programmalijn water uitgewerkt. In juni is daarvoor de eerste basis gelegd. Ze hebben contacten gelegd met
buitenlandse partijen die soortgelijke ambities hebben en een projectbeschrijving opgesteld waarin ook aandacht is voor innovatie. Na een scan blijkt dat de programma’s
LIFE+ en Interreg V goed aansluiten bij de ambities van het Europese consortium. Deze
programma’s kunnen de uitvoering van het project financieel ondersteunen.

‘Elkaar
ontmoeten,
elkaar leren
kennen,
wensen verkennen, in
gesprek blijven
en kennis
delen’

In september kwamen de Europese partners naar Nederland voor de eerste bespreking
die nodig is om de Interreg-projectaanvraag voor te bereiden. Dat lijkt ruim op tijd – de
deadline voor de aanvraag is meer dan een half jaar later – maar die tijd is nodig om
financiering te organiseren, het projectplan aan te scherpen en om commitment te
krijgen. Je moet de juiste personen betrokken krijgen op verschillende niveaus: instellingsniveau, landelijk en internationaal. Daarom zullen de delegaties uit de vier landen
komende zes maanden meermaals bijeenkomen. Wellantcollege functioneert als trekker
in dit proces.
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FLOWCHART: BESLISROUTE VOOR HET AANVRAGEN VAN SUBSIDIES VOOR
INTERNATIONALISERING
START
Ben je op zoek naar
internationale samenwerking?

JA

NEE

Samenwerking met gouden driehoek (onderwijs/bedrijf/overheid)?

NEE

Samenwerking
met alleen
onderwijs?

JA

Samenwerking met
alleen bedrijven/ondernemers?

NEE

Stop
Deze flow gaat
over internationale subsidies

Binnen EU?
JA

JA
NEE

Binnen EU?

Kijk op
www.RVO.nl
RVO
Nuffic/Niche

JA
NEE

MBO HBO
Erasmus +
KA1 KA2
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PIB
PPP

Interreg V Life + Horizon 2020 RAAK PRO

Het is veel effectiever, zo denkt ze, projecten aan te
vragen vanuit een duurzaam samenwerkingsverband met partners die gedeelde ambities hebben.
Wil je gebruik maken van grote subsidiefondsen,
denk aan Life+ of Interreg (zie kader), dan heb je
zo’n hecht samenwerkingsverband nodig, zo legt ze
uit. Om tot zo’n samenwerkingsverband te komen,
moet je flink investeren: elkaar ontmoeten, elkaar
leren kennen, wensen verkennen, in gesprek blijven
en kennis delen. Je moet zo’n samenwerkingsverband programmatisch aanpakken: Bedenk wat je
met elkaar wilt bereiken over vijf jaar. Wat zijn je
ontwikkellijnen? Met wie wil je samenwerken?
Welke katalysatorgelden kan je erbij gebruiken?
“Het is een beetje als de werkwijze die we ook in
het ‘Peat Valley-project’ gevolgd hebben.”
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NEE

Binnen
EU?

NEE

JA

(V)MBO
BIOS /
VIOS

JA

Erasmus +
KA2
Interreg
RAAK
Horizon 2020
Life +
EFRO
ESF

PIB
PPP

Expertise
Als duidelijk is wat je gezamenlijke ambities zijn
en wat nodig is om deze te realiseren, heb je een
goede basis om – samen met je partners – projectaanvragen te doen. Mocht een projectaanvraag niet toegekend worden, dan is dat niet
direct een weggegooide investering. Je investeert
immers niet in een afzonderlijk project, maar in
een proces. Je hebt een goede basis voor andere
projectaanvragen. “De meeste onderwijsinstellingen willen – zoals ze in hun Meerjaren
InvesteringsPlan (MIP) beschrijven – vaak meer
dan ze financieel kunnen realiseren. Door in
partnerschappen samen te werken, heb je een
basis die het mogelijk maakt je ambities te
financieren.”
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De projectaanvragen zijn niet makkelijk, weet
Leereveld uit ervaring. Vooral de aanvragen voor
grote projecten zoals Interreg-projecten – daarbij
gaat het soms om miljoenen – zijn heel complex.
Voor de grote projecten moet je vooraf heel intensief overleg voeren met je partners in binnen- en
buitenland uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs.
Dat betekent dat je moet reizen, tijd investeren.
Zo’n projectaanvraag kost gauw een ton, weet
Leereveld. “Het lukt de meeste onderwijsinstel-

lingen niet goed zelf zulke subsidies aan te
vragen. Het ontbreekt hen aan vaardigheden,
ervaring, flexibiliteit of de juiste contacten.
Daarom is inzet van externe expertise bij
projectaanvragen nodig.” En als een aanvraag
dan toegekend wordt, dan moet je je ook afvragen hoe je het project verder organiseert. Kun je
zelf de administratie verzorgen? Of de rapportage? “Voor de uitvoering van een project van 4
miljoen euro moet je heel veel in huis hebben.”

•

•

•

EUROPESE FONDSEN
De Europese Unie kent verschillende fondsen die je
kunt onderscheiden in twee soorten: structuur- en
investeringsfondsen en thematische fondsen.
De structuur- en investeringsfondsen (ESI) worden
uitgegeven op nationaal of regionaal niveau. Doel van
die fondsen is het verkleinen van de economische
verschillen tussen de EU-landen en regio’s. Daarnaast
gaat het om verbeteren van het regionale concurrentievermogen en de werkgelegenheid en stimulering van
samenwerking tussen landen en regio’s in de EU.
Hieronder vallen bijvoorbeeld de fondsen als EFRO,
INTERREG (onderdeel van EFRO) of ESF. Samenwerking met Europese partners is meestal geen vereiste,
behalve bij INTERREG-programma’s.
Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI)
•
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO): Betere aansluiting vraag en aanbod en
leren en werken door betere samenwerking
onderwijs en bedrijfsleven.
•
INTERREG VA: grensoverschrijdend – samenwerking tussen buurlanden (Nederland-Duitsland en
Nederland-België). Thema’s: Verhoging van de
grensoverschrijdende innovatiekracht en versterking van de sociaal-culturele en territoriale cohesie.

INTERREG VB: transnationaal – samenwerking
binnen bepaalde samenwerkingsgebieden. Voor
Noord-Nederland zijn dat de Noordzee-regio en
Noordwest-Europa. Thema’s: innovatie, verduurzaming, klimaat en vergroening.
INTERREG EUROPE: (voorheen C) en URBACT.
Het gaat om samenwerkingsprojecten & platforms tussen regio’s in heel Europa. Doorgaans
zijn veel partners nodig.
Europees Sociaal Fonds (ESF). Doel: Mensen in
staat te stellen een baan te vinden door zichzelf
te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt. Mensen
aan een baan helpen. Sociale insluiting. Beter
onderwijs. Sterker openbaar bestuur.

De thematische fondsen die zijn gericht op specifieke
EU-beleidsthema’s. Bijvoorbeeld natuur en klimaat
(LIFE), onderzoek en innovatie (Horizon2020) of
onderwijs (Erasmus+). Voor deze fondsen is samenwerking met EU-partners vaak, maar niet altijd vereist. Het gaat om projecten die vaak gericht zijn op
uitwisseling van kennis of het ontwikkelen van methoden en technieken.
Thematische fondsen
•
HORIZON 2020, bedoeld om onderzoek en
innovatie te stimuleren.
•
LIFE, de opvolger van LIFE+, is het programma van
de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid.
•
Europa voor de Burger Programma voor bijvoorbeeld uitwisseling tussen partnersteden of om
burgers meer bij Europa te betrekken.
•
Erasmus+ (onderwijs).
•
Creative Europe (media en cultuur).
•
Programma voor sociale verandering en innovatie.
•
Programma Justitie & Grondrecht en Burgerschap.
•
Europees Asiel- en migratiefonds & Interne Veiligheidsfonds.
Groen ONDERWIJS | 31-10-2014
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OVERIGE FONDSEN
Naast de Europese fondsen, zijn er andere fondsen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) heeft
verschillende fondsen die gericht zijn op samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. Het Europees platform
geeft informatie over fondsen die gericht zijn op samenwerking met onderwijs.
Fondsen gericht op samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven.
Kijk voor meer informatie op rvo.nl.
•
RAAK-MKB is bedoeld om de samenwerking te bevorderen tussen mkb-bedrijven en hogescholen gericht op
kennisontwikkeling en kennistoepassing, en onderwijsvernieuwing.
•
RAAK-PRO financiert hogescholen voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, als middel tot het vernieuwen van het onderwijs en de beroepspraktijk.
•
Partners for International Business (PIB) richt zich op groepen bedrijven die gezamenlijk een buitenlandse
markt willen betreden. Kennisinstellingen kunnen deel uitmaken van de groep.
•
Programma Publiek Private Samenwerking (PPP) richt zich op het verbeteren van waterzekerheid, waterveiligheid en voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden.
•
Subsidieregeling praktijkleren. Doel is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en
werkleerplaatsen.
•
Private Sector Investeringsprogramma (PSI) een subsidieprogramma gericht op de ondersteuning van vernieuwende investeringsprojecten in ontwikkelingslanden.
Fondsen gericht op samenwerking met onderwijs
Kijk voor meer informatie op europeesplatform.nl
•
Key Action 1 (KA1).
•
Mobiliteit voor personeel in het basis- en voortgezet onderwijs.
•
Key Action 2 (KA2) Institutionele samenwerking: strategische partnerschappen voor het basis- en voortgezet
onderwijs.
•
Bios-programma, met als werknaam Vios (Verankering van de Internationale Oriëntatie en Samenwerking). Doel
is het bevorderen van internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen.
•
Regionaal investeringsfonds MBO, een subsidieregeling die publiek-private samenwerking van onderwijs en
bedrijfsleven stimuleert.

Keuzes
Wil je projecten voor internationalisering
opzetten, dan is het belangrijk dat je je laat leiden
door je ambities (Zie ook ‘Tips en trucs’ in de
rubriek Lezersservice). Je kiest een programma,
fonds of subsidie dat het beste past bij je projectdoel. “Natuurlijk bedenk je bij het schrijven van
het project wat het belang van de subsidieverstrekker is,” zegt Leereveld, “maar voorop staan
je projectdoelen.”
De programma’s en fondsen zijn nogal divers.
Sommige fondsen zijn gericht op ontwikkeling
van de regio. Andere zijn meer thematisch
gericht, bijvoorbeeld op natuur en klimaat of op
onderwijs. Zo zijn er zijn subsidieregelingen om
de innovatiekracht van een grensregio te versterken, andere regelingen zijn bedoeld om de
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mobiliteit van onderwijsdeelnemers te vergroten.
Hoe meer type partijen deel uitmaken van het
netwerk, hoe gevarieerder de geldstromen
kunnen zijn. Elke partner kan zijn eigen geldstroom aan een deel van een project labelen.
Door samen te werken kun je zo voldoende
financiering genereren. Iets wat je alleen nooit
zou lukken. Maar het succes hangt uiteraard wel
samen met een goede inhoudelijke programmering en afstemming.
Om een juiste keuze te maken voor fondsen of
een subsidieprogramma, heeft het Programma
Internationalisering in 2013 een stroomschema
met enkele vragen ontwikkeld (zie flowchart). Op
groenonderwijs.nl vind je bij de links van deze
editie een matrix – dit voorjaar bijgewerkt – met
een overzicht van alle mogelijk programma’s. ■

tekst ton stok en gonneke leereveld
foto studio andré ruigrok
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De status van

internationalisering
in het groen onderwijs
In de afgelopen vier jaar heeft internationalisering zichtbaar terrein gewonnen in
het groene mbo en hbo. De scholen hebben grotere ambities gekregen en bij
de meeste instellingen is internationalisering een strategisch thema geworden.
Dat blijkt uit onderzoek van het Programma Internationalisering van de Groene
Kennis Coöperatie.
Binnen het Programma Internationalisering van de
Groene Kennis Coöperatie is gedurende de
afgelopen vijf jaar onderzoek uitgevoerd naar de
veranderingen en vernieuwingen op het gebied van
internationalisering in de groene onderwijskolom.
Na een nulmeting in 2010 en een vervolgmeting in
2012, was een meer diepgaande meting in 2014.
Deze metingen zijn uitgevoerd door het bestuur
van het Programma Internationalisering van de
Groene Kennis Coöperatie met ondersteuning van
de coördinatoren internationalisering van alle
groene onderwijsinstellingen. De resultaten van
deze metingen met een doorkijk op de ontwikkelrichting van internationalisering in het groen
onderwijs worden beschreven in dit artikel.

2010 erkenning belang
Het onderzoek in 2010 bevestigde de aanname dat
onderwijsinstellingen het belang van internationalisering erkennen. Wel werd duidelijk dat de
implementatie van deze ambitie nog niet overal
goed gerealiseerd was. Meer dan de helft van de
instellingen had internationalisering niet verankerd
in het curriculum. Wat werd aangeboden, waren
meestal de standaardactiviteiten. Een cursus
moderne vreemde taal, stage lopen in het buitenland of het toepassen van internationale competenties binnen de verschillende curricula waren de
meest genoemde activiteiten. Internationalisering

werd vooral door enthousiaste collega’s opgepakt en
uitgevoerd. De kansen om internationalisering in
de eigen vestiging te organiseren, werden nog
onvoldoende benut. Zeker als het om samenwerking met de internationale agri-business (in
Nederland, Europa en daarbuiten) ging. Ook de
aanname dat internationalisering meer ingebed is
in het hbo dan in het mbo bleek te kloppen. De
hbo-instellingen beschikten destijds al over de
juiste randvoorwaardelijke zaken om internationalisering goed uit te kunnen voeren en verankerden
dat ook steviger in hun strategie- en activiteitenplan.

2014 onderdeel strategie
Onderzoek naar de huidige stand van zaken wijst
uit dat internationalisering binnen de instellingen is
versterkt. De aanleiding voor dat tweede onderzoek
was de wens om meer inzicht te krijgen over visie,
ambities, activiteiten en de positionering van
internationalisering in de Meerjaren Investering
Programma’s van de instellingen en de wijze
waarop onderwijsinstellingen momenteel al
internationaal zijn.
Op twee instellingen na is internationalisering een
onderdeel van de strategie en/of visie van alle
groene onderwijsinstellingen. De reikwijdte van de
doelstellingen en ambities op het gebied van
internationalisering is echter erg divers. Zowel in
Groen ONDERWIJS | 31-10-2014
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Opvallend
is dat de
ambities
gemiddeld
groter zijn
dan het
aandeel in
geldbedrag
dat ze eraan
koppelen

orde van grootte en complexiteit als in breedte van
het containerbegrip ´internationalisering´. De
beschreven ambities lopen uiteen, van het ´bieden
van internationale BPV´, het ´verwerven van
internationale competenties´ tot aan het ´bijdragen
aan ontwikkeling van kennis en capaciteit in
samenwerking met triple-helixpartijen in Nederland en het buitenland´. Ook het oprichten van
´internationale living labs´ en de ambitie dat
´internationalisering een bijdrage moet leveren aan
rendement van de instelling´ worden genoemd. Er
is daarbij een duidelijk verschil waarneembaar
tussen de ambities van de mbo- en de hbo-instellingen. De mbo-instellingen noemen internationale
stages, docentuitwisseling (mobiliteit), opnemen
van internationalisering in het curriculum en het
aangaan van (diverse vormen van) samenwerking
als belangrijkste doelstelling. Het hbo beschrijft
deze doelstellingen ook, maar vult die aan met
doelstellingen op het gebied van onderzoek,
kennisexport, verdienmodellen en het aangaan van
(grootschalige) internationale projecten. Opvallend
is dat de ambities gemiddeld groter zijn dan het
aandeel in geldbedrag dat ze eraan koppelen.

Verdeelde oriëntatie
De onderliggende doelen van de ambities van de
instellingen blijken grotendeels overeen te komen.

De scholen ambiëren allemaal ´dat iedere deelnemer deel moet nemen aan internationale/culturele
activiteiten´ en ze zijn op zoek naar kansen om ´het
netwerk door middel van partnerschappen te
verbreden´. Ook ´het verbeteren van samenwerking
met bedrijven voor meer/betere internationale
BPV-bedrijven en projecten´ is een gedeelde
doelstelling. ´Het verankeren van internationalisering in het curriculum´ en ´het voldoen aan de
vraag van het bedrijfsleven´ is benoemd in de top
vijf van doelstellingen rondom internationalisering.
Van de activiteiten die worden ondernomen, valt op
dat de oriëntatie van de instellingen erg verdeeld is.
Ze geven aan zowel internationalisering binnen
Nederland te realiseren (door er in de opleidingen
aandacht aan te besteden) als ook daadwerkelijk op
reis te gaan binnen Europa of specifiek in landen
buiten de EU zoals China en India. De nadruk kan
dan liggen op studenten in internationale BPV,
docentuitwisseling, ontwikkelingshulp of het
realiseren van ´verkoop van kennis en kunde´ aan
derden in het buitenland. Voor mbo-leerlingen ligt
de focus meer op internationale activiteiten in
Nederland en Europa, samenwerking met partijen
in uitwisseling en projecten. De hbo-instellingen
richten zich ook op onderzoek, contractonderwijs
en contacten met overheid/NGO/ondernemers.
De meerderheid van de instellingen heeft hierbij

Buitenlandse studenten op Hogeschool Van Hall Larenstein: ook een vorm van kennisexport
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´dier´, ´food´ en´groene ruimte´ als belangrijke
focusgebieden aangemerkt. ´Plant´ en ´bloem en
design´ wordt door de helft van de instellingen als
internationaal thema ingezet. Binnen de genoemde
thema´s hebben alle organisaties directe contacten
met (partners) in het buitenland, de meerderheid
met onderwijsinstellingen in Europa. De samenwerking met aangrenzende landen is het grootst.

AANBEVELINGEN OP BASIS VAN DE
ONDERZOEKSRESULTATEN
• Een goede definitie: wat verstaan we eigenlijk onder internationalisering? De interpretaties zijn nogal uiteenlopend,
zowel voor het groene domein als voor de individuele onderwijsinstelling. Een duidelijke definiëring van de verscheidenheid helpt in de begripsvorming en bij communicatie.

Samenwerken heeft meerwaarde
Uit dit tweede onderzoek komt ook naar voren
dat scholen over het algemeen geen of weinig
inzicht hebben in de behoefte/vragen van partijen
uit binnen- en buitenland. De meeste scholen
kunnen nog niet zelfstandig voldoen aan de
vraagstukken van het (buitenlandse) bedrijfsleven. Sommigen denken wel dat ze door samenwerking met de Nederlandse groene onderwijsinstellingen de benodigde capaciteit/kwaliteit
kunnen leveren. In dat verband is het van belang
dat de instellingen aangeven meerwaarde te zien
in het samenwerken binnen het thema Internationaal. Volgens de coördinatoren internationalisering is het daarbij noodzakelijk om vertrouwen in
elkaar te hebben, een open houding, een goede
structuur en (werk-) afspraken met commitment
van college van bestuur en docenten. Het
erkennen van elkaars expertise, verschil in niveau
en manier van weken en daarop afstemmen is
ook belangrijk om de samenwerking te realiseren.
Een voorwaarde is zorgen dat je een pool van
deskundige en gecommitteerde docenten hebt en
ruimte om de docenttaak die ze in Nederland
hebben te laten vervangen door anderen. Een
gemeenschappelijk belang met behoud van eigen
focus en complementair aan elkaar zijn, wordt
ook genoemd door de instellingen als voorwaarde
voor succesvolle samenwerking.
Versterking van het bestaande onderwijsaanbod op
het gebied van internationalisering is een gemeenschappelijk onderwerp dat bij alle instellingen
aandacht heeft en vaak individueel wordt opgepakt.
Op dit moment vindt de overgang plaats naar een
gezamenlijke aanpak. Veel instellingen nemen
internationalisering en haar mogelijkheden en
kansen om zich in de wereld te profileren serieus.
Er ontstaan samenwerkingsverbanden op internationaal terrein en in cross-sectorale samenwerkingsverbanden. Er is samenwerking in het hele groene
domein en langs de hele onderwijskolom. De
kennisoverdracht onderling is merkbaar. ■

• Een beter beeld krijgen van ambities en daadwerkelijk situatie: pas als je vergelijkt wat de ambities van de instellingen
zijn en wat de inzet aan personeel en middelen is, kan een
beeld gevormd worden van in hoeverre de ambities ook
daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.
• Het belang van internationalisering erkennen: visie, ambitie,
doelstelling en activiteiten met een evenredige capaciteitsopbouw (mensen en middelen) moeten één geheel vormen.
Deze integrale aanpak wordt nog niet door alle instellingen
gehanteerd. De positie en toegevoegde waarde van internationalisering in de instelling zouden kunnen verbeteren als er
sprake is van één geheel.
• Onderlinge samenwerking aangaan: er zijn verscheidene
onderwijsinstellingen die gespecialiseerd zijn in bepaalde
thema’s of koploper zijn op het gebied van internationalisering. Ook zijn er verschillende instellingen die overeenkomende doelstellingen hebben. Hier liggen kansen om samen
de vraag van het bedrijfsleven op te pakken en het onderwijs innovatiever, meer internationaal en toekomstbestendig
te maken
• De driehoek, onderwijs, ondernemer en overheid is een
begrip en een voldongen feit. Leren in en met de regio, die
in Nederland vanzelf internationaal is ingesteld, biedt de
student van de toekomst mogelijkheden zich op de mondiale arbeidsmarkt te begeven.
• Een nieuwe positionering rondom internationalisering betekent een nieuwe aanpak rondom interne capaciteitsopbouw:
andere competenties, kennis en wellicht organisatiestructuur
zijn nodig om je als internationaal georiënteerde instelling te
kunnen profileren.
• Samenwerking is het sleutelwoord. Cross-sectoraal, in de
triple helix, vanuit de regio naar internationaal, met de hele
kolom, georganiseerd als keten, binnen een domein. Welke
variant we kiezen, samenwerking geeft de benodigde meerwaarde om internationaal succesvol te zijn.
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Een samenwerkingsverband in wording

Borderless
network
Onderwijs, overheid en bedrijfsleven in de groene sector hebben de handen ineengeslagen voor de internationalisering van het groen onderwijs. Ze
hebben een gemeenschappelijke ambitie uitgesproken en zetten nu concrete
stappen voor de uitwerking ervan.
Maart 2013 werd door het ministerie van
Economische Zaken (EZ) een ronde-tafelgesprek voor de zuivelsector georganiseerd om
met elkaar te bespreken op welke wijze het
onderwijs partnerschap zou kunnen ontwikkelen met het bedrijfsleven dat investeert in de
ontwikkeling van productieketens en clusters
in diverse landen over de hele wereld. De
uitkomst was schokkend. De bedrijven hadden
helemaal geen partnerschap voor ogen met het
onderwijs. De bedrijven hadden dat in het
verleden geprobeerd en waren tot de conclusie
gekomen dat ze beter zelf de leerprocessen
konden inrichten met eigen trainingsprogramma’s en zelfs bedrijfsscholen. Dit beeld werd
bevestigd in de ronde-tafelgesprekken voor
varkens, pluimvee, aardappel, tuinbouw en
uitgangsmaterialen. Het gat tussen vraag en
aanbod bleek erg groot. Belangrijkste vraag van
het bedrijfsleven is: help ons met de basiscompetenties van de medewerkers in de productie
en afzetketen om onze buitenlandse business
goed te krijgen: getting the basics right.

EZ neemt voortouw
EZ heeft een aantal jaren geleden ingezet op
topsectorenbeleid met de thema’s voedselzekerheid, human resource development en internationalisering als cruciale factoren voor sterke
sectoren Agro-food en Tuinbouw & Uitgangs-
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materialen. Tijdens de economische crisis is
ook duidelijk gebleken dat deze sectoren een
sterke exportpositie hebben en daarmee een
belangrijke pijler zijn voor de economie.
Tijdens de troonrede van 2014 werd dit
wederom uitgesproken. Vanuit dit belang heeft
EZ het voortouw genomen om de drie partijen
(triple helix of gouden driehoek) - bedrijfsleven, overheid en onderwijs / onderzoek - nader
tot elkaar te brengen: closing the gap.

Bestuurlijk overleg
Er is werk aan de winkel op het bestuurlijke
niveau om draagvlak en mandaat te krijgen
voor samenwerking en concretisering van visie
in acties zowel binnen de organisaties als in de
samenwerking. Naast het ontwikkelen van
nieuwe inhoud, aanpak, verdienmodellen en
organisatie van de samenwerking, is het
opbouwen van wederzijds vertrouwen en begrip
een belangrijke basis. Door EZ is drie keer een
bestuurlijk overleg georganiseerd met bestuurders uit de gouden driehoek. EZ heeft financiering beschikbaar gesteld om in twee pilotsectoren -zuivel en tuinbouw - in 2014 aan de slag te
gaan. Daarnaast is met het ministerie van
Buitenlandse Zaken overlegd om financiële
stromen zodanig te stroomlijnen dat het
gedachtegoed van samenwerking gestimuleerd
wordt.

ACHTERGROND > ONDERWIJS, OVERHEID, BEDRIJFSLEVEN > SAMENWERKING

Een gemeenschappelijke agenda
In het voorjaar van 2014 is door het samenwerkingsverband onder de werktitel ‘Borderless
network’, een gemeenschappelijke ambitie en
ontwikkelingsagenda uitgesproken voor
internationalisering van het groen onderwijs.
De kernpunten van deze agenda zijn samengevat:
1. Afleveren van studenten met internationale
competenties om als professional in een
internationale context te kunnen handelen.
2. Samenwerking in de gouden driehoek om
bij te dragen aan de structurele ontwikkeling en verspreiding van kennis en capaciteit op internationaal niveau.
3. Zorgen voor een internationaal profiel per
kennisinstelling en als samenwerkende
onderwijsinstellingen voor onderwijs- en
(praktijk)onderzoeksprogramma’s.
4. Onderwijsinstellingen zijn internationaal

gekend en versterken als collectief de
positionering van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland waarbij ook het
omgekeerde zal worden gerealiseerd.
5. Instellingen zijn in staat binnen de context
in diverse buitenlanden bij te dragen aan
structurele ontwikkeling van kennis,
capaciteit en onderwijssystemen ter plaatse.
In het discussiestuk ‘two-pager Sterker
Internationaal Groen Onderwijs’ van 11 maart
2014 zijn deze kernpunten verder uitgewerkt.
De betrokken bestuurders uit de gouden
driehoek hebben de inhoud van deze two-pager
bekrachtigd en EZ heeft de trekkersrol
overgedragen aan het onderwijs. Joep Houterman, lid College van Bestuur Aeres Groep en
voormalig directielid van internationaliseringsorganisatie Nuffic, is voorzitter van het
bestuurlijk overleg en opsteller van de twopager.
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Bedrijven:
‘Help ons met
de basiscompetenties van de
medewerkers in
de productie en
afzetketen om
onze buitenlandse business
goed te krijgen’

Kijk voor links bij dit
artikel op
www.groenonderwijs.nl
> vakblad editie 8
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“Het doel van de two-pager is het uit elkaar
halen van de verschillende vormen die internationalisering kan hebben en welke doelen die
kunnen dienen”, aldus Houterman. Het is
volgens hem evident dat samenwerking een
belangrijke voorwaarde is voor verdere ontwikkeling. Omdat dit niet zomaar is gerealiseerd,
is het volgens Houterman goed de randvoorwaarden voor een samenwerking te formuleren.
“Voor een zinvolle samenwerking is het zaak
nuchter en zakelijk te blijven en vooral op
meerwaarde te sturen en duidelijk te zijn over
rollen. Dat was mijn observatie ‘aan de andere
kant van de tafel’ bij de Nuffic, als commercieel internationaal consultant maar ook nu als
bestuurder van een groene kennisinstelling.”

Onderwijs in de lead
De aoc’s, hao-instellingen en Wageningen
Universiteit werken samen aan de realisatie
van de agenda. Er is nog het nodige huiswerk
te doen binnen de instellingen. Denk daarbij
onder andere aan curriculumontwikkeling,
docentenscholing, nieuwe vormen van
samenwerking met beroepspraktijk en
stage- en afstudeerbeleid. Onderwijsinstellingen kunnen dat niet alleen. Op sommige
aspecten zal beleid vanuit de overheid (met
name in het mbo) aangepast moeten worden
om de internationale ambities te kunnen
bereiken. Daarnaast is samenwerking met het
bedrijfsleven essentieel. Werken vanuit de
vraag en behoefte is leidend. In de verschillende sectoren wordt gewerkt aan de vraagformulering en het bieden van mogelijkheden
voor samenwerking in projecten. Daarnaast
wordt gewerkt aan een zogenoemd cross-sectoraal project met aandacht voor vraag en
aanbod van leerarrangementen voor ketenontwikkeling in diverse sectoren en landen.
De aanpak is gebaseerd op vrijwillige samenwerking maar niet vrijblijvend. Resultaten
moeten geboekt worden. Dit vraagt om eigen
investeringen van alle partijen in de gouden
driehoek. Het onderwijs financiert dit onder
andere vanuit de gelden voor de Meerjaren
Investeringsprogramma’s (MIP) en wordt
daarin ook door EZ gestimuleerd. Ook wordt
met overgebleven budget van de Groene
Kennis Coöperatie geïnvesteerd in de realisatie van de samenwerking.
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Werkconferentie
Op 6 november
organiseert Borderless network een
werkconferentie
internationalisering
voor bestuurders,
management,
coördinatoren
internationaal van
het onderwijs en
vertegenwoordigers
van overheid en het
bedrijfsleven. De
werkconferentie
levert de deelnemers inzicht op
Joep Houterman, CvB-lid
waar we staan maar
Aeres Groep en voorzitter
vooral ook hoe het
bestuurlijk overleg internativerder moet. De
onalisering groen onderwijs
resultaten hiervan
zullen bijvoorbeeld
terugkomen op de docentendag Internationaal Plant/Food op 25 november.
Houterman: “De werkconferentie betrekt
veel mensen uit zowel onderwijs, overheid en
bedrijfsleven bij het proces. We gaan snel na
de werkconferentie verder met de opvolging
van de resultaten om het momentum te
behouden.”

Tijd en aandacht
De omslag van niet-partner zijn naar geaccepteerd partnerschap voor het bedrijfsleven
bij de internationale investeringen vraagt om
een zorgvuldige opbouw van een nieuwe
relatie. Het vraagt aandacht voor inhoud,
kwaliteit van mensen en organisatie, voor
een nieuw verdienmodel, stapsgewijs verbeteren, opbouw van vertrouwen en communicatie. De komende jaren zal aan deze aspecten
gewerkt moeten worden. “Samenwerken in
een complex veld vergt tijd en aandacht”,
stelt Houterman vast. “De partners hebben
veel ideeën, ervaringen en belangen. Dat
samenbrengen is niet eenvoudig maar
tegelijkertijd wel uitdagend. Het kan niet
anders dat in het zeer internationale domein
waarin wij werken we elkaar steeds beter
weten te vinden, dat is voor alle spelers van
belang.” ■

tekst gonneke leereveld
fotografie eigen foto
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Masterclasses

internationalisering

Dit themanummer staat helemaal in het teken van internationalisering in het groene
onderwijs en bevat vele voorbeelden, tips & tricks en kansen om zelf mee aan de slag
te gaan. Maar hoe pak je dit nu zodanig aan, dat je deze kennis in je eigen instelling
direct kan toepassen? Om daarbij te helpen, zijn er in 2015 diverse Masterclasses.

De Masterclassses worden georganiseerd door een
expertteam dat is samengesteld uit leden van het
voormalige GKC-programma Internationalisering,
Borderless Network en het Peat Valley consortium.
De Masterclasses omvatten een serie werksessies
van minimaal één dagdeel. De duur is afhankelijk
van het thema. Voor optimaal resultaat werken we
met huiswerkopdrachten. Elke Masterclass is
interactief, hands on en case driven. Het resultaat is
een tastbaar product of voorstel dat direct in de
eigen instelling ingebed kan worden.

Thema´s

Het Experteam Internationalisering dat de
masterclasses verzorgt (van links boven naar
rechts onder): Gonneke Leereveld, Ton Stok,
Willem Foorthuis en Woody Maijers

•

•

•

Internationale en interculturele vaardigheden:
Ontwikkel uzelf tot internationaal en intercultureel competente professional die over de
competenties beschikt om in diverse internationale en interculturele contexten te functioneren.
Internationalisering positioneren in het hbo- en
mbo-curriculum. In deze workshops worden
alle mogelijke vormen van internationalisering
die de docent in zijn lesprogramma kan
opnemen, geschetst. Van internationalisering in
de beroepscontext tot non-EU activiteiten en
onderzoeken in het buitenland. Elke deelnemer
maakt een keuze uit de mogelijkheden om deze
onder begeleiding verder uit te werken.
Nieuwe verdienmodellen: We willen internationaliseren. Maar ´we hebben te weinig geld´ is
een belangrijke reden voor onderwijsinstellingen waarom internationalisering zo lastig is te
realiseren en te borgen. Is dat ook zo? Deze
workshop neemt u mee in de mogelijkheden
van het inzetten van internationalisering als
nieuw verdienmodel.
•

•

•

Trends en ontwikkelingen: Welke trends en
ontwikkelingen op het gebied van internationalisering spelen er in de groene sector? Hoe
kunt u deze vinden en hoe blijft u up to date?
Veranker deze nieuwe kennis en ontwikkeling
in uw lesprogramma.
EU samenwerkingsproject bouwen: Wilt u zelf
aan de slag en een EU-samenwerkingsproject
voorbereiden? In deze Masterclass leert u de
belangrijkste programma’s kennen en doorloopt u al doende alle fasen van verkenning en
zoeken van de juiste partners tot en met de
uitwerking van een conceptvoorstel voor een
EU-project.
Internationalisering van de instelling: We
willen internationaliseren. En nu? Masterclass
met handige tips, tricks en tools om internationalisering binnen de eigen instelling vorm te
geven. Bouw uw eigen stappenplan. ■

Informatie
Meedoen of suggesties?
Laat het ons weten!
Heeft u interesse in het
volgen van één of meerdere Masterclasses?
Stuur een mail naar
masterclass.
internationaal@gmail.
com. De inschrijfvoorwaarden worden bij
openstelling van de
masterclass bekend
gemaakt.
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Internationalisering
in de sectoren
Toeleverende bedrijven in de agrofoodsector werken internationaal. Productiebedrijven verleggen hun werkterrein. En Nederlandse sectoren hebben een
vooraanstaande positie als het om kennis gaat. Voor vrijwel elke sector geldt dat
de hele keten internationaal werkt. Wat betekent dit voor het onderwijs?
Woordvoerders uit acht sectoren geven hun visie.
UITGANGSMATERIALEN
Toine Hattink, sectordirecteur International Food & Agribusiness en Tuinbouw en
akkerbouw, HAS Hogeschool
“Deze sector is kennisintensief en internationaal georiënteerd. Bedrijven in de sector zijn
actief op de internationale arbeidsmarkt. Dat
daagt onderwijsinstellingen uit, want afgestudeerden moeten kunnen
functioneren in de internationale setting. De uitdaging is voldoende
mensen te scholen met een adequate opleiding. De vraag uit de
sector is op dit moment groter dan het aanbod. Oplossingen liggen
in een verbeterde afstemming van het opleidingsaanbod op concrete
behoeften van bedrijven en het versterken van betrokkenheid van
bedrijven bij de onderwijsinstellingen.”

TUINBOUW
Jan-willem Donkers, programmaleider
Onderwijsvernieuwingsprogramma Plant en
projectleider Innovatiemotor Aalsmeer
Hogeschool Inholland
“De Nederlandse glastuinbouwsector is
exportgericht en werkt erg internationaal.
Bedrijven hebben productie- of afzetlocaties in het buitenland en je
ziet dat die internationale focus toeneemt. Door de crisis hebben
vooral kassenbouwers hun werkterrein nadrukkelijker verplaatst naar
het buitenland. In het kielzog hebben ook telers hun aandacht
verlegd. Telers brengen er hun kennis, maar er is meer nodig. Je zult
ook samen met de lokale partijen moeten investeren in een onderwijsinfrastructuur. Onze groene kenniskolom van vmbo tot wo is
ijzersterk en uniek en voor veel landen interessant. Onderwijs en
bedrijfsleven – kunnen daarom een belangrijke rol spelen bij de
opbouw van een lokale kennisinfrastructuur.”
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DAIRY
Adriaan Vernooij,
projectleider Animal Sciences
Group (ASG)
(Wageningen UR)
“Zuivel is een
exportproduct. Hoewel de primaire
productie vooral in Nederland plaatsvindt, is de keten er om heen internationaal gericht. Voor mbo-leerlingen in
de melkveehouderij is een internationale focus misschien niet zo vanzelfsprekend. Maar het is wel wel belangrijk dat ze zicht hebben op wat er in de
wereld gebeurt. Voor studenten in het
hoger onderwijs is internationale
gerichtheid noodzaak. Daarom werken
we samen met Dutch Dairy Centre
(DDC) - een samenwerking van verschillende bedrijven in de zuivelsector
- aan een programma voor studenten
met gastdocenten, stagemogelijkheden en een kennismakingsprogramma.
“Ons kennisniveau op gebied van
zuivel is hoogstaand, maar die kun je
niet zo maar exporteren. Bij introductie
van innovaties in het buitenland zorgen
Nederlandse bedrijven vaak zelf voor
een begeleidingsprogramma of een
training. Wil je dat nieuwe kennis echt
aanslaat, dan zul je ook moeten zorgen
voor een goed onderwijssysteem.”

ACHTERGROND > SECTOREN > INTERNATIONAAL

URBAN GREEN
Olaf van Kooten, hoogleraar Tuinbouwproductieketens (Wageningen University) en lector
Duurzame verbindingen in de Greenports
(Hogeschool Inholland)
“De tuinbouwsector werkt al jaren internationaal,
maar er is wel wat aan het veranderen. Er is een
neiging, zeker binnen de EU en VS en nog sterker in China, lokaal geproduceerd voedsel beter te waarderen. Daardoor komt het wereldwijde transport
van producten onder druk te staan. Je zult je productieketens lokaal moeten
organiseren. Voor deze transitie zijn afgestudeerden nodig met internationale
competenties: beheersing van talen, flexibel, niet vastgeroest. Een manier
om dat aan te leren zijn projecten waarbij studenten samen met bedrijfsleven
aan vraagstukken uit de praktijk werken.”

AQUACULTUUR
Arjo Rothuis, onderzoeker internationale aquacultuur & visserij, IMARES Wageningen UR
“De vraag naar visproducten neemt mondiaal toe. De
wereldbevolking groeit, vis is in veel landen een belangrijk element van het voedingspakket. Bovendien zie je in
de EU en de VS een verschuiving van vlees naar vis.
Omdat visvangst niet meer aan de groeiende vraag kan voldoen, staat
aquacultuur sterk in de belangstelling. De markt in deze sector is erg internationaal gericht. Nederland handelt veel in vis en is leidend op het gebied van
visvoer. En op gebied van kennisontwikkeling speelt Nederland een vooraanstaande rol. Ons land kan voorzien in de groeiende behoefte aan kennis op
aquacultuurgebied. Daarvoor is het van belang dat onderwijs- en kennisinstellingen en gespecialiseerde bedrijven gezamenlijk gaan opereren in
nieuwe internationale markten”.

VARKENS
Harm Holleman, internationaal projectmanger
bij Groenhorst en projectleider bij CIV Agrofood
“Nederlandse bedrijven in
de varkenssector verplaatsen hun activiteiten
steeds vaker naar het buitenland, zoals in
zuidoost Azië. Ze introduceren er duurzame
technieken zoals luchtreinigers, welzijnsvriendelijk stalconcepten of laten zien hoe je veilig
veevoer kunt garanderen. Tot nu toe organiseren ze die kennisoverdracht zelf. Door
samen te werken met kennisinstellingen kun
je het op een hoger peil brengen. Voor jonge
afgestudeerden liggen er veel internationale
kansen in de periferie van de varkenssector.”

AARDAPPEL
Kees Knook, directeur Ontwikkeling & Innovatie at
Aeres Groep
“Op het gebied van aardappelen pootgoedteelt is Nederland
op wereldschaal qua kennis
leidend. Willen we die positie
houden, dan zullen we moeten
investeren in kennis: mensen
opleiden en kennis delen.
Samen met de Agrofoodcluster
Noordoostpolder - bedrijfsleven, overheden en kennis- en
onderzoeksinstellingen - werken we aan een ‘Potato Business School’ die internationale
opleidingen aanbiedt voor
plantenteelt en technologie.
Door deze samenwerking die
aansluit bij initiatieven van en
agenda van het CIV Akkerbouw en het CoE Open Teelten, kunnen we het onderwijs
versterken. Zo werken we aan
een professionaliseringsslag in
de internationale markt.”

POULTRY
Eltjo Bethlehem, projectleider
Poultry Expertise Centre PTC+
“80 tot 90 procent van de pluimveebedrijven werkt internationaal. Andere landen, vooral
buiten Europa, kijken met toenemende belangstelling naar
onze sector. Vooral de ketengerichte benadering, de
‘Dutch Approach’, staat in de belangstelling. Daarom richt
het Poultry Expertise Centre - een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen - zich
op internationale ontwikkelingen. Met internationale cursussen in BTEC-gecertificeerde opleidingen voor buitenlandse studenten op mbo-niveau. Een mooi voorbeeld is
de manier waarop we met diverse partijen samenwerken
aan de versterking van de pluimveesector in Mexico.”
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Buitenlandse stagiairs
Diversiteit in het hoger onderwijs

Nederlandse bedrijven zijn koplopers op het gebied
van de land- en tuinbouw. Er valt hier heel veel te
leren. Nederland is dan ook populair bij buitenlandse
stagiairs.
De Stichting Uitwisseling ondersteunt studenten die
naar het buitenland op stage willen en buitenlandse
studenten die in Nederland stage willen lopen. Ook
aan bedrijven die buitenlandse stagiairs willen
ontvangen biedt de stichting hulp, bijvoorbeeld bij
het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning
voor studenten van buiten de EU.
Bij plaatsing van een stagiair(e) wordt er eerst
gekeken of er een inhoudelijke match is. Het bedrijf
of de school formuleert een opdracht. Als de student
en de toeleverende school akkoord zijn, wordt er een
programma opgesteld waardoor zowel student als
bedrijf weten wat ze van elkaar mogen verwachten.
Ook is er een competentiedocument waarmee bedrijf
en student de voortgang kunnen meten. Meestal kan
de stichting alle aanvragen vanuit het buitenland wel
plaatsen, maar er is altijd behoefte aan nieuwe
enthousiaste bedrijven.

Miryam, Mo, Luce, Ahmet, Sandrine, Naim,
Pjotr, Germaine en Jan Kees. Uw hbo-klasje
heeft wat we noemen een multiculturele
samenstelling. Leuk en spannend. Want hoewel
de studenten en u heel veel van elkaar leren, wil het ook
wel eens clashen. En, u moet het toegeven, ook u blijkt last
te hebben van vooroordelen die u danig in de weg zitten.
Omgaan met diversiteit is iets wat je moet leren en wat te
leren valt.
Het boek Diversiteit in het hoger onderwijs kan u op weg
helpen. De uitgave gaat in op vragen als: ‘Hoe kan ik mijn
relatie met een diverse studentenpopulatie verbeteren? Hoe
moet ik omgaan met conflicten tussen studenten onderling? Op welke wijze verklein ik de kloof tussen studenten
en kan ik groepsvorming op basis van etniciteit doorbreken? Het boek ondersteunt docenten, managers en
beleidsmedewerkers bij de inrichting en uitvoering van het
onderwijsproces.
M. de Jong; Noordhoff Uitgevers, ISBN 9789001835040,
prijs € 26,95

Bedrijven die buitenlandse stagiairs willen ontvangen
moeten uiteraard voldoen aan de criteria die ook
Aequor aan leerbedrijven stelt. Dan volgt een
bedrijfsbezoek. Dat gaat over de communicatie,
meestal Engels, soms Duits. Over het feit dat de
bedrijven de stagiairs langer om zich heen hebben
omdat die verder geen contacten hebben in de
omgeving. Vaak moet er huisvesting geregeld worden,
desgewenst kan de Stichting Uitwisseling hiervoor
worden ingezet.

Tips en trucs voor projecten
internationalisering

Maar de belangrijkste vraag is of het bedrijf gemotiveerd is om buitenlandse studenten te ontvangen.
Ondernemers die er aan beginnen, doen dat omdat ze
belangstelling hebben voor andere culturen, omdat ze
zelf ooit een stage in het buitenland deden, omdat ze
al contacten hebben met dat land of er bedrijfsactiviteiten willen starten. “Bedrijven moeten er niet aan
beginnen voor de extra handen,” zegt Marlous Mens
van de stichting, “een stagiair opleiden kost veel tijd,
een buitenlandse stagiair nog meer.”
Meer informatie op www.susp.nl
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Ambities moeten leidend zijn bij projectaanvragen. Laat je niet alleen leiden door de
mogelijkheden van een financieringsprogramma.
Ken je buzzwords. Wat is je ambitie en sluit die aan bij
de problematiek waar de programmafinanciering voor
bedoeld is? Welk probleem moet opgelost worden? En
hoe ga je dat doen? Probeer antwoorden op die vragen
in korte slogans te verwoorden.
Zorg dat je binnen je samenwerkingsverband commitment hebt over de inhoud van het project. Bedenk goed
wat het project achteraf van je vraagt. Kun je de
uitvoering, verslaglegging en administratie waarmaken?
Werk met partijen waar je al langer mee samenwerkt.
Werk je met nieuwe partners, begin dan met een klein
project.
Maak geld met geld! Je kunt regionale of Nederlandse
subsidies inzetten als eigen bijdrage voor EU-samenwerkingsprojecten, waardoor je grotere subsidies kunt
aanvragen. Omdat die weer meer geld opbrengen, kun
je lange-termijnambities financieel onderbouwen.
Wees voorzicht met stapelen van subsidies. Je kunt
sommige regionale of Nederlandse subsidies wel

•

•
•

•

•

•

gebruiken voor cofinanciering van grotere Europese
projecten, maar niet altijd. Check daarom de voorwaarden.
Bezoek bijeenkomsten waar voorlichting gegeven wordt
over subsidies. Je krijgt goede informatie, bovendien
leer je de mensen kennen.
Een goed contact met de mensen van de programmafondsen is belangrijk. Onderhoud je relaties.
Lobby kan helpen en is soms onmisbaar. Commitment
van je bestuurders is daarom essentieel. Zij kunnen
lobbyen via politici, parlementariërs, bestuurders.
Denk goed na over je projectorganisatie. Ga je zelf de
administratie doen of besteed je het uit?
Zorg dat projectvoorstellen in goed Engels geschreven zijn.
Elke school heeft wel docenten Engels, of laat het checken
door native speakers die in je project participeren.
Begin op tijd, ook met het verzamelen van de handtekeningen.

Klimaatverandering in beeld
De Nederlandse landbouw stoot procentueel
minder broeikasgassen uit dan wereldwijd
gebeurt, maar vanuit gebouwen en verkeer en
vervoer zijn wij weer wel grotere uitstoters.
Door deze uitstoot is het nu gemiddeld één
graad warmer dan in 1850, maar hoe erg is dat? Nou uh,
honderden miljoenen mensen hebben te maken met
watertekort bijvoorbeeld. En als de temperatuur nog een
graad stijgt, lopen we het risico op 30 procent minder
plant- en diersoorten. Bij drie graden is de kans groot dat
we vaker te maken krijgen met grote overstromingen. Bij
vier graden is overal verlaging van de gewasopbrengst te
verwachten. Bij vijf graden sterven de meeste plant- en
diersoorten uit.
Ontdek wat Nederland daaraan doet in de infographic op
www.klimaatagenda.minienm.nl.

Apps voor Engels en of Duits
Duolingo is er voor Engels, Frans, Duits,
Spaans en meer. Je stelt je niveau in en geeft
aan hoeveel tijd per dag je wilt besteden.
Je kunt ook thema’s kiezen. En dan aan de slag
met vertalen van of naar je taal naar keuze.
Met directe feedback.
Met WordHype is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk
woorden maakt met gegeven lettergrepen. Leuk als
spelletje tussendoor of voor de vlotte leerlingen. Wel eerst
Engels of Duits instellen.
Woordjes oefenen kan heel goed met Best Spelling Test. Voer je
eigen woorden in. Oefen de spelling door de letters op de
goede plek te zetten en doe een examen door de woorden die

je zelf hebt ingesproken correct op te schrijven.
Has or have? Some or any? Met Practice English Grammar
kunnen leerlingen allerlei verschillende grammaticale
onderwerpen oefenen.
In Der Die Das staan meer dan zeventienduizend woorden
waarbij leerlingen de juiste naamval mogen aangeven.
De vervoeging van Duitse Werkwoorden vind je in de
gelijknamige app. Gratis met advertenties, betaald zonder,
maar alleen voor iOS.
Meer apps voor Engels en Duits en lesideeën op
www.eduapp.nl.

Schwein & Pig
Schnitzel, brat- und currywurst, Duitsers eten
elk jaar 39 kilo varkensvlees per persoon. Het
vlees is populair, de manier waarop varkens
gehouden worden, krijgt ook in Duitsland veel
kritiek. Televisiemaker Sven Jaax volgde het leven van een
varken van geboorte totdat het rijp is voor de slacht. Hij
behandelt daarin ook kritieke kwesties, zoals het gebruik
van antibiotica, staartjes couperen en euthanasie. Zijn
documentaire heeft als titel Armes Schwein? Inderdaad met
vraagteken.
Deze Duitstalige documentaire is te zien via www.ndr.de.
Tik in het zoekscherm: armes schwein.
Meer zwijn? In een Engelstalige TED-talk vertelt
Christien Meindertsma hoe het varken in ons dagelijks
leven zit: in tandpasta, schuurpapier, verf, beton en bier,
onder andere. U wilt er beeld bij? Zoek in YouTube naar
het filmpje Varkens horen bij Nederland.

Boeren en burgers
Plof kip, kiloknaller, bioboer, speltkoek. Voedsel
verbindt boer en burger. En toch is er heel veel
onbegrip over en weer. Stadsmensen zijn vaak
kritisch naar de boer, maar wat weten die nou
precies van de dagelijkse praktijk op een
boerderij? En wat weet de boer van wat de consument wil?
Het Eetcafé is een plek waar boeren en burgers elkaar
ontmoeten. Er is een onlineplatform en er zijn ontmoetingen in het land, in de stad en op het platteland. Om de
discussie met uw studenten te starten vindt u op de website
van Het Eetcafé filmpjes over de toekomst van ons voedsel
en blogs van boeren, tuinders en consumenten.
Het Eetcafé is een initiatief van het NAJK en de Youth
Food Movement.
www.heteetcafe.eu
www.najk.nl
www.youthfoodmovement.nl
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