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Onderwijsvernieuwingsprogramma Plant

Doelstelling

Het motto van het Onderwijsvernieuwingsprogramma Plant is: "Een gewaardeerde en
krachtige plantaardige sector start met innovaties in het onderwijs". Het
onderwijsvernieuwingsprogramma (OVP) Plant is het verbindende element tussen de groene
onderwijsinstellingen, lectoraten, de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen en Agro&Food) en de Centers of Expertise (CoE Greenport, Open
Teelten, Duurzaam Produceren en Ondernemen, Biobased Economy) in het plantaardig
domein. Het OVP faciliteert en ondersteunt de instellingen en de centra in de overgang naar
een duurzame, efficiënte en coherente structuur voor de uitvoering van de innovatieagenda
voor het groene onderwijs in het perspectief van de groene topsectoren Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen en Agro&Food.
Het OVP Plant ondersteunt inhoudelijke activiteiten en projecten in en tussen de instellingen
op de verschillende niveaus (zoals opgenomen in de Meerjarige Investeringsprogramma’s
(MIP’s)) en de Centra in de aanloop- en uitvoeringsfase. Het OVP Plant organiseert de
verspreiding van projectresultaten en ondersteunt de vertaling naar leermiddelen op
verschillende niveaus. Het OVP Plant maakt hierbij gebruik van bestaande thematische
netwerken, waarin instellingen en bedrijfsleven samenwerken op relevante thema’s, passend
in de Human Capital Agenda (HCA) van regio’s en topsectoren.
Het doel van het OVP Plant is bijdragen aan de kracht van plantaardige topsectoren
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agro & Food door als katalysator op te treden in het
opstellen en uitrollen van de innovatieagenda voor het groene onderwijs in het plantaardig
domein. Het OVP Plant heeft hierbij als taak het ondersteunen van de onderwijsvernieuwing
door middel van ontsluiting en ontwikkeling van vakinhoud en kennis ten dienste van een
actueel opleidingenaanbod. Daarnaast heeft het OVP Plant een belangrijke taak op het
gebied van het adequaat inzetten van thematische netwerken waarin bedrijfsleven en
onderwijs met elkaar samenwerken.

Werkwijze

Het OVP Plant heeft de taak om de ontwikkelingen en resultaten in de verschillende
themanetwerken zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Het OVP Plant is hierbij
faciliterend en ondersteunend aan de Centra en de instellingen. De dialoog op inhoud vindt
hierbij plaats binnen de themanetwerken, het OVP Plant ondersteunt de brede verspreiding
van de resultaten.
Het OVP Plant focust zich op de hieronder genoemde themanetwerken. Deze selectie is
gebaseerd op de thema’s die bij de Centra en in de MIP’s prioriteit hebben:
• Leven Lang Leren
• Biobased ketens
• Internationalisering
• Duurzame productie – plantgezondheid & bodem
• Techniek / Precisielandbouw
• Marketing en economie
Overige relevante thema’s (stadslandbouw, inhoudsstoffen, etc.) worden door het
programmateam gemonitord, maar worden vanuit het OVP Plant niet ondersteund door
middel van een actief themanetwerk.
Trekker van het Onderwijsvernieuwingsprogramma Plant is Hogeschool Inholland.

Resultaat
Toelichting GKC
Toelichting
organisatie
Status

Gepubliceerd

Aangemaakt

4-3-2014 8:43:30

Laatst gewijzigd

7-4-2014 9:47:46

Laatst gewijzigd
door

Martin Versteeg

