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Doelstelling

De invloed van Europa op de Nederlandse praktijk is groot en wordt alleen maar groter. In
Europese samenwerkingsverbanden wordt een steeds belangrijker deel van de groene
kennis vergaard. Studenten dringen aan op meer aandacht voor het internationale
curriculum. Bovendien hebben werkgevers grote behoefte aan afgestudeerden met Europese
ervaring. Het project ‘Who is afraid of red, green and blue?’ richt zich op het ontwikkelen en
definiëren van competenties op internationaal niveau op het gebied van integrale
gebiedsontwikkeling en buitenruimte in een internationale Europese context.
Doel van het project is het ontwikkelen en definiëren van competenties van studenten op het
gebied van integrale gebiedsontwikkeling (landschap, omgeving en watermanagement) voor
het werken in een internationale Europese context.
Het project geeft antwoord op de vraag welke competenties studenten en docenten nodig
hebben bij studeren en werken in een internationale context. Het geeft inzicht in de strategie
en succesfactoren voor het ontwikkelen van samenwerking bij integrale gebiedsontwikkeling.
En het helpt docenten bij de ontwikkeling van modules bij internationale context.

Werkwijze

De drie opleidingen van Van Hall Larenstein en Groenhorst Velp hebben nauw
samengewerkt. Zij leerden van de ervaring van studenten, docenten, vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven en onderwijskundigen. Veel ervaringen deden ze op tijdens het onderwijs
en het uitvoeren van internationale activiteiten en projecten. De workshops, seminars en
interviews leverden materiaal voor de handleiding.
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
• Oriëntatie op het Europese beleid en Europese projecten voor internationale competenties
(Tuning Project, European Qualification Framework).
• Overleg met docenten en directeuren over de stand van zaken, ambities en haalbaarheid
van internationale samenwerking.
• Presentatatie van het project op personeelsbijeenkomsten en bijeenkomsten van de de
GKC.
• Inventarisatie van de internationale partners en contacten van de opleidingen T&L, LWM en
BNB van Van Hall Larenstein en het Groenhorstcollege in Velp.
• Maken van een overzicht van Europees beleid dat betrekking heeft op gebiedsontwikkeling
en de mogelijke betekenis en taken voor afgestudeerden van de opleidingen voor
gebiedsontwikkeling.
• Maken van een overzicht van competenties op het gebied van gebiedsontwikkeling en
management buitenruimte.
• Bijwonen van een internationale workshop (met presentaties van o.a. European
Environmental Office, European Foundation for Landscape Architecture).

Resultaat

Het project heeft geresulteerd in een handleiding die de weg naar Europese samenwerking in
het onderwijs makkelijker maakt. De handleiding biedt informatie voor beleidsmedewerkers,
docenten, studenten, ondernemers.
Resultaten:
• Partnerships en samenwerkingsverbanden
Een overzicht van bestaande samenwerkingsverbanden opgesteld met een strategie voor
ontwikkelen van partnerships, Voor de ontwikkeling van de module en internationale
samenwerking zijn de samenwerkingsverbanden gestructureerd.
• Plan van aanpak internationale module.
Opmaat voor professionalisering van het internationale leren in het VHL curriculum en
preferente partners. De preferente partners zijn in beeld gebracht, er is een plan van
aanpak voor ontwikkeling van de internationale major voor integrale gebiedsontwikkeling.
• Handleiding en moduleboek
Er zijn een moduleboek voor integrale gebiedsontwikkeling en een handleiding studeren en
werken in een internationale context voor Internationale Gebiedsontwikkeling en
Management buitenruimte gemaakt.
De tweetalige handleiding levert bouwstenen leveren voor studeren en werken in een
internationale context. De handleiding is interessant voor zowel onderwijsontwikkelaars,
managers, docenten als studenten.
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