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Doelstelling

Toekomstige werknemers in de agrarische sector gaan in een veranderlijke en internationaal
gerichte wereld vol complexiteit en diversiteit werken. Uitdagingen en kansen binnen
Nederland blijven niet binnen de grenzen, maar moeten vooral met de buitenwereld gedeeld
worden en andersom. Partijen kunnen niet meer zonder elkaar, hebben elkaar nodig om tot
resultaten te komen. Het faciliteren van deze partijen in de regio kan krachtiger. Belangrijk is
dat er een kenniscreërende samenwerking tussen de partijen georganiseerd wordt.

Het lange termijndoel van het project is dat door de samenwerking tussen de programma’s
Regionale Transitie en Internationalisering scholen gestimuleerd worden zich te ontwikkelen
tot grensoverstijgende regionale kennisinstituten. Daarbij zijn zij de spil in de verbinding
tussen onderwijs, onderzoek, omgeving en werkveld in een internationale context en lossen
zij authentieke vraagstukken gezamenlijk op om tot innovatie van de regio en haar partijen te
komen.
Het korte termijndoel (1 jaar) is om begeleiding en ondersteuning te bieden aan de
deelnemende GKC-instellingen binnen het regioleren door EU- projecten aan te vragen
rondom de opgaven in de regionale kennisagenda’s. Daarbij hoort ook het verbinden van
additionele (Nationale, Europese) cofinanciering aan de uit te voeren kennis- en
innovatieprojecten van de regionale arrangementen. Een ander doel is om te werken aan
kennis-cocreatie door grensoverstijgende uitwisseling van kennis te organiseren.

Werkwijze

Er worden twee pilotregio’s geselecteerd om een internationaal project te starten vanuit de
regio. Daarna wordt onderzocht waar binnen die regio’s mogelijkheden zijn op gebied van
internationaal regioleren. Vervolgens worden internationale vraagstukken aan de regionale
kennisagenda’s verbonden en worden kansen in de regio benoemd en gekoppeld aan
internationale vraagstukken die op hetzelfde gebied spelen. Na de analyse van welke landen
soortgelijke problematieken hebben en die zouden kunnen aansluiten, worden
financieringsmogelijkheden in kaart gebracht. Daarna wordt een internationaal project op
basis van regionale vraagstukken opgezet, waarbij de betrokken partijen worden
ondersteund.
Penvoerder van het project is Wellantcollege.
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