Workshops 14 juni, “Crossroads to the international roundabout”
RONDE 1:

13.45 uur – 14.30 uur, keuze uit 3 workshops

2. Workshop: Breng het buitenland in je klas met eTwinning!
•

Doelgroep: mbo docenten en/of coördinatoren internationalisering

Breng het buitenland in je klas met eTwinning. Niet alle mbo-studenten studeren of werken
tijdens hun opleiding in het buitenland. Wie thuisblijft, kan toch in het leslokaal interculturele
vaardigheden opdoen. Bijvoorbeeld door online samen te werken met studenten of collega’s op
de opleiding of zelfs bij stagebedrijven in het buitenland.
In deze workshop vertelt de ervaren docent en eTwinning-ambassadeur Amanda van Dijk over
de mogelijkheden van online samenwerken via eTwinning. Met voorbeeldprojecten en
praktische tips. Docenten kunnen zelf contact leggen met een collega in het buitenland om
samen een project te starten. Via de Twinspace kunnen zij lesmateriaal, foto's en films veilig
delen. Studenten maken online contact met leeftijdsgenoten in het buitenland, oefenen een
vreemde taal, ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden en interculturele competenties. Alle mbosectoren zijn geschikt voor een eTwinning-project. Meer dan 120.000 scholen uit 40 landen zijn
inmiddels aangesloten, waaronder steeds meer mbo-opleidingen. Na afloop van de workshop
weet u genoeg om een profiel aan te maken en een project te starten.
Contactpersoon: Krista Gelaudie, kgelaudie@nuffic.nl
_____________________________________________________________________________
3. Verdiepende workshop: Erasmus+
Wat kunt u als eindgebruiker of uitvoerder bereiken met een internationaliseringsproject? Het
creëren van impact met een Erasmus+ project.
•

Doelgroep: vmbo, mbo, hbo, wo

Het Europees subsidieprogramma Erasmus+ biedt mogelijkheden in de vorm van mobiliteit,
strategische partnerschappen of een link tussen beide om impact op de langere termijn voor de
student, docent, instelling en de samenleving te creëren.
Tijdens de workshop lichten wij het impactmodel toe. Aan de hand van dit model gaan we graag
met u in gesprek over uw droom (wat u beoogt met een internationaal project) en aan welke
fundamentele verandering (het grotere doel) u wilt bijdragen. Hoe kan internationalisering hier
als middel aan bijdragen?
Contactpersoon : Marloes Hogervorst, en Jetske Tuinstra
Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

4. Workshop: Orange knowledge programme
•

Doelgroep: mbo, hbo, wo

Het Orange Knowledge Programme is een programma van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, uitgevoerd door Nuffic. Het programma draagt bij aan duurzame kennisontwikkeling
door kennis en vaardigheden van zowel individuen als organisaties in Zuidelijke landen te
versterken. De Nederlandse onderwijsinstellingen (WO, HBO en MBO) zijn partner in deze
versterking.
In deze sessie geven wij alle informatie over het programma, lichten wij u in over landen en
prioriteitsthema’s, en delen wij de lessons learned opgedaan in voorgaande jaren. Daarnaast
geven wij u de mogelijkheid om samen van gedachten te wisselen over mogelijkheden om in
partnerschappen deel te nemen aan het programma.
Contactpersoon : Laila Vittali, Nuffic, lvittali@nuffic.nl

RONDE 2:

14.45 uur – 15.30 uur, keuze uit 4 workshops

5. Workshop: " Internationalisering op de fiets...."
•

Doelgroep: iedereen die in de grensregio’s woont, vmbo t/m wo

Bij internationalisering denken we te vaak aan verre landen, terwijl samenwerken met de naaste
buren ook vaak zeer interessant is.
De Euregio heeft ons meer te bieden dan we in eerste instantie denken.
Het Euregionale initiatief “regional skills labs” brengt (toekomstige) medewerkers , onze
leerlingen, en ondernemers in de agrofood sector samen in fysieke testcentra om kennis te
maken en te oefenen met de nieuwste technologie en innovatieve bedrijfsproposities te
ontwikkelen voor nieuwe markttrends. Iedere regional skills lab heeft zijn eigen specifieke
speerpunten: intelligent management in de tuinbouw; nieuwe markttrends; innovatieve,
internationale en interculturele bedrijfsvoering; smart farming; en, smart food processing. In
iedere skills lab geven ondernemers sturing aan de aan te leren vaardigheden.
Contactpersoon: Paul Gehlen , CITAVERDE college, P.Gehlen@citaverde.nl
______________________________________________________________________________

6. Workshop Skills, verhalen delen om anderen te inspireren
•

Doelgroep: mbo en vmbo

Skills Heroes (mbo) en Skills Talents (vmbo) zijn vakwedstrijden. Tijdens een voorronde op de
eigen school, kwalificatiewedstrijden op diverse mbo en vmbo instellingen in heel Nederland en
tot slot tijdens de nationale finales, strijden deelnemers om in hun vakgebied de beste van
Nederland te worden.
Skills Netherlands en de vmbo en mbo instellingen organiseren deze vakwedstrijden voor vmbo
en mbo.
Middels deze wedstrijden willen we scholieren en studenten/ deelnemers de kans geven het
beste uit zichzelf te halen, talenten spotten en hen een andere bijzondere leerervaring op laten
doen in binnen- en buitenland.
Contactpersoon: Marloes van Onna, mvan.onna@wellant.nl en Skills Netherlands: Swen Peeters

7. Workshop Peat Valley+; repositioning education in the region.
•

Doelgroep: mbo en hbo

De publieke waarde die we in Nederland aan beroepsonderwijs hechten is tweeledig:
kwalificatie voor een beroep en voorbereiden op participatie aan de samenleving. Voor de
toekomstige arbeidsmarkt is dat niet meer voldoende. Deelnemers moeten voorbereid worden
op een leven lang leren en veranderen. Bovendien komen er twee publieke waarden bij:
onderhouden van kwalificaties van volwassen werknemers en ondernemers, en bijdragen aan
de innovatie van beroepen en economische activiteiten. Hoe gaat een onderwijsinstelling om
met deze veranderingen; wat en wie is er nodig?
Contactpersoon: Evelien Kist, e.kist@terra.nl
______________________________________________________________________________

8. Workshop kennismaking met het bordspel Globitrotter
•

Doelgroep: mbo, hbo, wo

Om goed met (interne) diversiteit en verschillende perspectieven en verwachtingen om te
kunnen gaan zijn studenten gebaat bij een stevige set aan interculturele vaardigheden.
Globitrotter is een bordspel dat nieuwsgierigheid prikkelt, interesse in andere landen en
culturen stimuleert en jongeren een idee van de wereld bijbrengt. Met dit spel beschik je
over een praktische en laagdrempelige lesmethode om actief aan de slag te gaan met
internationale en interculturele vaardigheden en competenties. Afhankelijk van leerjaar en
niveau leidt het spelen van dit spel tot verschillende discussies en leermomenten. Een
werkvorm die je bijvoorbeeld kunt inzetten voor Internationalisation at Home of ter
voorbereiding van uitwisselingen en stages. Het spel is in samenwerking met het Nuffic
verkrijgbaar.

Contactpersoon: Frederiek van Lieshout, frederiek.vanlieshout@globi.nl en Karien Verhappen
______________________________________________________________________________

•
•
•
•

VMBO keuze uit: 3 (ronde 1) 5,6 (ronde 2)
MBO keuze uit: alles
HBO keuze uit: 3,4 (ronde 1) 5,7,8 (ronde 2)
WO keuze uit: 3,4 (ronde 1) 5,8 (ronde 2)

