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OVP Plant - Themanetwerk Internationalisering Plant

Doelstelling

De export van agrarische producten uit Nederland is groot. Het bedrijfsleven in de
topsectoren T&U en Agri&Food ontplooit daarom veel internationale activiteiten. Behalve
producten worden er ook diensten geleverd en er wordt veel geïnvesteerd in het
buitenland. Hierdoor is er vanuit het bedrijfsleven behoefte aan gekwalificeerde mensen die
ook internationaal hun mannetje staan. Daarnaast hebben bedrijven behoefte aan het
(bij)scholen van mensen op locatie. Dit biedt kansen voor het groene onderwijs.
Onderwijsinstellingen willen zich ontwikkelen tot (inter)regionale kenniscentra en de spil
worden van de internationale en de sectoroverstijgende kennisexport. Daarom willen de
scholen kennis en expertise rond internationalisering gezamenlijk ontwikkelen en onderling
delen. Doel van het voormalige GKC-programma Internationalisering (GKC PIN) is daarom
altijd geweest om alle leerlingen in het groene onderwijs een basale internationale mindset
mee te geven door in het onderwijs internationale elementen te borgen.
Doel van het Themanetwerk Internationalisering Plant is het ondersteunen van
kennisinstellingen bij het ontwikkelen van internationale competeties voor de sector Plant.

Werkwijze

Binnen het themanetwerk werken ondersteunende organisaties (GKC PIN, AOC Raad,
Aequor, SUSP) samen. Op deze manier kunnen zij de onderwijsinstellingen begeleiden bij
het realiseren van de internationaliseringsstrategie. De samenwerking van de organisaties
resulteert in een internationaal expertiseteam dat dienstverlenend is aan scholen (en
bedrijfsleven).
In het expertiseteam wordt gewerkt aan het organiseren van kennisuitwisseling. Daarnaast
wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de mbo-module over internationale competenties
voor mbo-niveaus 3 en 4. Verder wil het team een vraagbaak zijn voor Europese
subsidieaanvragen en monitort het de uitvoering van de in de Meerjarige Investeringplannen
(MIP's) opgenomen doelstellingen rondom internationalisering bij de onderwijsinstellingen. De
focus van de ondersteuning ligt op regio Noord (AOC Terra, Nordwin College en hogeschool
Van Hall Larenstein), regio West (Wellantcollege, Lentiz, Edudelta) en regio Zuid (Citaverde
College, HAS Hogeschool).
Beoogde resultaten:
• Vraaggestuurd expertiseteam Internationalisering is ingericht;
• Meting stavaza van realisatie doelen internationalisering uit de MIP's is uitgevoerd;
• Blauwdruk business case kennisexport ten behoeve van de onderwijsinstellingen;
• Dossierpagina Internationalisering op Groen Kennisnet (GKN): Groene onderwijsinstellingen
zijn via GKN en andere media geïnformeerd over de vormen waarop internationalisering in
het onderwijs opgenomen kan worden;
• Onderwijsinstellingen zijn een duurzame internationale samenwerking aangegaan met
buitenlandse partijen (m.b.v. internationale subsidies Erasmus 4All (v)mbo-hbo);
• Internationale competenties voor het mbo zijn door de onderwijsinstellingen opgenomen in
het curriculum door middel van het ontwikkelde leerarrangement.
Penvoerder is Wellantcollege. In het expertiseteam wordt samengewerkt door GKC PIN,
AOC-raad, Aequor en SUSP.
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