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Internationalisering

Doelstelling

Internationale problemen kunnen alleen opgelost worden door internationale samenwerking.
Beleidsnotities van de AOC-raad en het ministerie van EL&I spreken beide over het belang
van het vergroten van internationale samenwerking om innovatiecapaciteit te ontwikkelen,
kansen te creëren en business te genereren. De samenwerking tussen de internationale AgriBusiness onderling en de relatie met groen onderwijs is van groot belang. Dit moet
gestimuleerd en gefaciliteerd worden. De agrarische arbeidsmarkt wordt steeds meer
internationaal. Daardoor is er vraag naar andere competenties van gekwalificeerden en
afgestudeerden om te kunnen slagen op deze internationale arbeidsmarkt. De Human Capital
agenda is een belangrijk item: de behoefte aan internationaal geschoold personeel neemt
toe, ook in het Leven Lang Leren concept. Onderwijsinstellingen zullen zich meer
internationaal moeten gaan oriënteren en internationale competenties verankeren in het
curriculum en aanbieden middels opleidingsactiviteiten.
Doel van het programma is een impuls te geven aan het opleiden van leerlingen, studenten,
docenten en (jonge) ondernemers om hen voor te bereiden op de internationale
arbeidsmarkt, met name gericht op de topsectoren Agrofood en Tuinbouw en
uitgangsmaterialen.
Subdoelen:
• verankeren van internationale competenties in het curriculum;
• uitbreiden samenwerking groen onderwijs en internationale agri-business.

Werkwijze

Eerst zullen op basis van bestaand onderzoek de internationale competenties worden
opgesteld, in eerste instantie voor Tuinbouw, later ook voor andere opleidingen. Vervolgens
wordt gekeken naar hoe deze competenties in de praktijk in het onderwijs kunnen worden
toegepast. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een voorstel voor een methodiek voor het
accrediteren van IBPV bedrijven en (internationale) HBO stageplekken. Er wordt een
overzicht gemaakt van de cijfers omtrent de internationale mobiliteit van HBO leerlingen.
Gekeken wordt of en hoe groene plusgelden internationaal gebruikt zijn en op basis hiervan
wordt een overzicht good practices gemaakt. Een stappenplan voor het verbeteren van
internationalisering in scholen wordt gemaakt en deze kennis wordt verspreid via een
masterclass. Met verschillende gremia, waaronder schrijgroep Topsectoren wordt gekeken
naar mogelijkheden voor meer samenwerking. Er worden faciliteiten ingericht om partijen te
helpen bij het opstellen van KIGO aanvragen met internationale aspecten. Samen met het
programma Regionale Transitie (RT) wordt een eerste aanzet gemaakt voor het draaiboek
"leren in de internationale regio" via de werkplaatsmethodiek van RT.
Penvoerder is Wellantcollege. Het programma Internationalisering heeft relaties met alle
AOC- en HBO-instellingen en WO onderzoek, Internationaal en Education Competence
Studies. Belangenbehartigende partijen uit onderwijs, overheid en agri-business zijn ook
betrokken bij het programma. Agri-profocus, het Ontwikkelcentrum, Landelijke Pedagogische
Centra en Aequor zijn gelieerd aan het programma. De programmabureaus en werkplaatsen
in de Veenkoloniën en Zuid-West Delta zijn via het Programma Regionale Transitie betrokken
bij Programma Internationalisering.
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