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Demonstratieproject Internationalisering van de regionalisering

Doelstelling

Internationale ontwikkelingen zijn bepalend voor de inhoud van het groene domein. In de
toekomst mogelijk nog sterker dan nu. Er liggen meer dan genoeg kansen voor de export van
producten en kennis, wat samenwerking met innovatieve internationale bedrijven interessant
maakt voor het onderwijs. Om de voorloperpositie van het groene domein in de toekomst te
behouden, is interregionale en 'cross-sectorale' samenwerking belangrijk. Zowel onderwijs
als ondernemers en overheid erkennen het belang van kenniscreërende samenwerking
tussen de partijen. Het realiseren van een meerjarige en duurzame samenwerking heeft
daarom prioriteit.
Onderwijsinstellingen uit het Noorden en Westen hebben de te leveren bijdrage aan deze
samenwerking vastgelegd in hun Meerjaren Investerings Plan (MIP). Doel van deze
instellingen, is dat zij in 2015 een organisatie zijn met een onderscheidend internationaal
profiel. Dit willen zij ondermeer bereiken door te bouwen aan een duurzame internationale
samenwerking met buitenlandse partijen, onder meer door internationale projecten en
partnerschappen (m.b.v. EU funding), het versterken en verbinden van kennisontwikkeling en
het vergroten van het internationale business portfolio.
Kerndoelen van dit project:
• Beter onderwijs voor leerlingen en werkenden door gebruik van het onderwijskundig
concept “Regioleren”. Regioleren wordt in de school-eigen omgeving in Nederland versterkt
door kennis- en ervaringen uit te wisselen binnen internationale netwerken met partijen van
de triple Helix in soortgelijke regio´s in het buitenland (EU-doel LLL);
• Onderwijsinstellingen ontwikkelen zich tot (inter)regionaal kenniscentra en worden de spil
van de internationale en de sector overstijgende kennisexport (gevolg: aantrekkelijker
onderwijs, buitenlandse studenten, meer kansen op internationale markt, internationale
samenwerking Agri-Business en daarmee buitenlandse stage plaatsen en up-to-date
onderwijs).

Werkwijze

De innovatiestrategie van de regio maakt duidelijk in welke richting de regio koerst.
Samenwerking met soortgelijke regio´s in het buitenland leidt tot de realisatie van een
transnationale kennisstrategie. Dit kan alleen door het faciliteren en versterken van
netwerken en relaties tussen overheid, ondernemers en kennisinstellingen, nationaal en
internationaal. De methodiek die hierbij gehanteerd wordt is een duurzaam meerjarig
samenwerkingssysteem dat resulteert in gezamenlijke projecten, kennisdeling en
economische vooruitgang.Twee demonstratieprojecten zullen ingezet worden om
bovenstaande methodiek te ontwikkelen, testen en optimaliseren:
• Demonstratieproject 'Peat Valley' in Noord-Nederland. Hierin wordt gewerkt aan
het realiseren van een transnationale alliantie; het opstellen van een transnationale visie en
kennisagenda; het benoemen van thema´s en vraagstukken; en het opstellen van een plan
voor het aanvragen van EU-fondsen. Dit is een regionaliseringstraject dat zich al in een
gevorderd stadium bevind, waarbij de regionale kennisagenda ingezet kan worden om een
transnationale kennisagenda en bijbehorende methodiek te ontwikkelen;
• Demonstratieproject 'Delta, Stad en Water'. Wellantcollege doorloopt dezelfde activiteiten
analoog aan PEAT VALLEY maar dan gericht op Delta, Stad en Water. In deze pilot zal
gestart worden met partijen uit de eigen regio om een regionale kennisagenda op te stellen
en de samenwerking te borgen. Vervolgens zal dezelfde methodiek als binnen Peat Valley
worden ingezet om tot een transnationale samenwerking te komen.
Beoogde resultaat is de ontwikkeling van een instrument voor het bouwen van een
internationaal netwerk en hoe dit te borgen.
Penvoerder van het project is Wellantcollege.
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