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OVP V&C - Expertisenetwerk Internationalisering in Food

Doelstelling

De export van voedingsproducten uit Nederland is omvangrijk. Het bedrijfsleven in de
topsector Agri&Food is internationaal zeer actief. Behalve producten worden er ook diensten
geleverd en investeringen gedaan. Nieuwe productieclusters worden in vele landen gebouwd
en operationeel aangestuurd. Hierdoor is er vanuit het bedrijfsleven behoefte aan
gekwalificeerde mensen die ook internationaal hun mannetje staan. Daarnaast hebben zij
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 Expertisenetwerk Internationalisering in Food is het ondersteunen van
kennisinstellingen bij het ontwikkelen van internationale competeties voor de Foodsector.

Werkwijze

Het programmateam GKC PIN ontwikkelt zich door tot een vraaggestuurd expertiseteam, dat
binnen de nieuwe setting van de ondersteuningsstructuur ingebed kan worden. Hiertoe wordt
het onderzoek naar “internationale competenties mbo” doorgetrokken naar de Foodsector.
Eer wordt kennisuitwisseling georganiseerd en er wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van
de mbo-module over internationale competenties voor mbo-niveaus 3 en 4.
Het expertiseteam ondersteunt de instellingen bij het ontwerpen van internationaal
onderwijsbeleid, opleidingsportfolio en internationale vakinhoud en het bijbehorende systeem
om dit duurzaam in te richten. Focus van de ondersteuning wordt bepaald aan de hand
van zwaartepunten in de MIP’s en de CIV en CoE Food. Het team zal instellingen
ondersteunen bij het aanvragen van Europese subsidietrajecten, partnerschappen en
soortgelijke samenwerkingsprojecten.
Beoogde resultaten:
• Competentieprofiel "internationale competenties mbo werkveldgebied Food”, gevalideerd
door de Foodsector;
• Eerste meting stand van zaken realisatie doelen internationalisering is uitgevoerd, waarbij
de relatie en realisatie van de MIP’s van de individuele onderwijsinstellingen bekeken is in
synergie met de door de CIV en het CoE food benoemde doelstellingen;
• Via GKN en andere media zijn de onderwijsinstellingen geïnformeerd over de vormen
waarop internationalisering in het onderwijs opgenomen kan worden;
• Twee onderwijsinstellingen hebben een plan gemaakt voor het realiseren van een
duurzame internationale samenwerking met buitenlandse partijen (m.b.v. internationale
subsidies Erasmus 4All (v)mbo-hbo);
• Internationale competenties voor het werkveldgebied Food voor het mbo zijn door drie
onderwijsinstellingen opgenomen in het curriculum
Penvoerder van het project is Wellantcollege.
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