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I. Aanleiding 
 

In deze notitie komt de ontwikkeling van het internationale programma van de Aeres Hogeschool in 

Dronten en Almere aan de orde. Het instellingsplan van de Vilentum Hogeschool, binnen afzienbare 

termijn Aeres Hogeschool belooft dat in 2020 voor de instelling grenzen verlegd zullen zijn. Dit stuk 

schetst de invulling van die ambitie.  

STOAS Vilentum Wageningen heeft een vergelijkbaar document gemaakt over de internationale 

ambitie, met als strekking de inbedding van internationaal handelen in werken en leren. Niet 

verrassend volgt ook deze uitwerking die lijn, zoals aangegeven in het Aeres beleidsplan. 

Als internationaal definiëren we alle professionele activiteiten die zijn gericht op competent zijn – 

onbewust bekwaam – in de voormalige CAH - competentie globaliseren: handelen vanuit de 

wetenschap dat acties hier gevolgen hebben elders op de wereld. Think global, act local . In 2020 wil 

de Aeres Hogeschool studenten en personeel zien kennis maken met de wereld. 

Internationaliseren is bewegen, van en naar partners, met en door collega’s, en altijd voor studenten. 

Daarom is de ontwikkeling voor de aankomende vier jaar beschreven als een protocol voor beter 

bewegen, met het programmahoofd als fysiotherapeut. 

In de bijlagen een overzicht van internationale partnerschappen en gezamenlijke activiteiten zoals die 

op dit moment spelen in het programma, en een inhoudelijke samenvatting in matrixvorm.  

 

II. Bewegen binnen de hogeschool – van onderscheidend naar essentieel 
 

In de lange traditie van internationale activiteiten in Aeres Hogeschool locatie Dronten Almere ( hierna 

AHDA) is vooral sprake geweest van concentratie van activiteiten bij enkele docenten of een team of 

centrum. Van ontwikkelingssamenwerking vanaf de stichting van de school, door een enkele docent, 

via kennistransfer en onderwijsontwikkeling in de jaren 90, naar structurele internationale 

partnerschappen heden is sprake geweest van bundeling van inspanningen en investering. De 

voordelen van deze keuze zijn groter geweest dan de nadelen:  
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 Expertise-ontwikkeling gedeeld door 
naaste collega’s 

 Kennis van internationale procedures en 
projecten verzameld 

 Interculturele vaardigheden ontwikkeld 
binnen een groep experts 

 Voldoende volume in activiteiten voor 
een internationale ambiance (campus, 
projectorganisatie, bureau buitenland) 

 Uitstraling en zichtbaarheid 

 Innovatie door synergie 
 

 Activiteit beperkt tot de ‘happy few’ 

 Image binnen de hogeschool (hobby, 
randverschijnsel) 

 Bereik van internationaal onder 
Nederlandse studenten 

 Innovatie voor internationaal 
onvoldoende gestimuleerd 

 Onvoldoende profijt van opgedane 
expertise in projecten en onderwijs 

 

 

Er vallen ook nadelen te noemen van de keuze voor concentratie: 

De komende jaren staan in het teken van consolideren van de behaalde winst (zoals: 13 % van de 

studentenpopulatie is internationaal, er wordt voor honderdduizenden euro’s internationale 

projecten uitgevoerd, er zijn negen double degrees en dit aantal neemt toe, alle studenten gaan op 

buitenlandstage). Verder zal een begin gemaakt worden met internationaal georiënteerd 

praktijkonderzoek. De internationale projecten blijven op het huidige (2015) niveau, dit zal een grote 

inspanning vergen 

De beweging van bijzonderheid naar het normaal en nodig zijn van internationaal zit vooral in de 

beïnvloeding van de teams in de hogeschool.   

Om de spreiding van internationaal binnen de hogeschool te vergroten en bij te dragen aan de 

internationale vorming (Bildung) van studenten en staf wordt het volgende ondernomen: 

1. Herijken internationaal onderwijsaanbod, inclusief de master Agribusiness Development 

2. Stimuleren van studeren in het buitenland door Nederlandse studenten 

3. Een Engelstalige variant als onderdeel van tenminste het vierde jaar van elke major in de teams 

met de relevante opleiding. Daar waar deze al bestaat en goed loopt wordt die in het relevante 

team dat bij de CROHO hoort geplaatst 

4. Stimuleren van Engelstalige minors  

5. Team DISC voert complexe programma’s met een innovatief karakter uit, waarin Nederlandse 

en internationale studenten samen deelnemen 

6. Internationaal talent in alle teams laat zich zien en oefent in projecten en trainingen 

7. Elk personeelslid heeft een minimum aan talenkennis en interculturele vaardigheden of traint 

die zo nodig 

 

Herijken internationaal onderwijsaanbod 

Om de doelmatigheid en groepsgrootte van met name de korte varianten te verbeteren wordt een 

onderzoek gedaan naar wervingsresultaat en duurzaamheid van deze majors. Bij langjarige 

onderbezetting (> 15 instroom jaarlijks per CROHO) wordt de major niet uitgevoerd of gecombineerd 

met een ‘draagkrachtige’.  

De Master Ad gaat kandidaten trekken gefinancierd door het internationaal opererende bedrijfsleven 

die bekostigd (EU) of gesponsord (overzeese studenten). De expertise nodig om de master 

levensvatbaar te houden en toonaangevend te maken op het gebied van business development en 
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ondernemerschap wordt geleverd door nauwe samenwerking met een of meer andere universiteiten 

en bedrijven. De ontwikkelingen in 2015 rond dit thema wijzen op samenwerking met HAS en WUR. 

De beweging om de Master Ad in aanmerking te brengen voor bekostiging wordt voortgezet, met als 

inzet om in 2016 uitsluitsel te verwerven over de beoordeling van de aanvraag door desbetreffende 

instanties. 

Nederlandse studenten studeren in het buitenland 

Het Bureau Buitenland (blijvend onderdeel van Bureau Onderwijs) krijgt een taakstelling samen met 

Kennisbalie om een passend aanbod van de partnerinstellingeniii minstens eens per jaar aan te bieden 

en te helpen integreren in de modulen van de Nederlandstalige majors. Er zijn studiebeurzen 

beschikbaar om dit uit te voeren en de deelname aan Erasmus + uitwisseling neemt 

dienovereenkomstig toe, naast studiebeurzen voor buiten de EU. Verder wordt het behalen van 

minimaal twee studiepunten bij een internationale partnerinstelling voorwaarde binnen alle majors, 

analoog aan de buitenlandstage. 

Korte internationale varianten uitvoeren binnen het team met de CROHO, minstens één per Major 

Elke Nederlandstalige opleiding werkt een of meer korte majors in het Engels uit, en heeft de daarbij 

horende internationale contacten, onder begeleiding en advisering door het programmahoofd. 

Agrotechniek, Tuin- en Akkerbouw, Diergezondheids Management, Geo Media en Design nemen 

daarbij initiatieven om tot die constructie te komen. Voor de andere teams bestaat al een aantal 

internationale varianten. 

De verantwoordelijkheid voor opleidingsvarianten wordt overgedragen naar teamleiders/ 

studieleiders van het desbetreffende CROHO.  Daarmee komt voor elke opleiding een internationale 

variant op het niveau van jaar 4 beschikbaar. Eigenaarschap hiervan ligt bij de verantwoordelijken voor 

de desbetreffende opleidingen. Het programmahoofd Internationaal adviseert de teamleiders / 

studieleiders bij de uitvoering en kwaliteitsbewaking en is intiatiefnemer, in overleg met de directie,  

bij het identificeren van partnerinstellingen. 

Stimuleren van Engelstalige minors 

Waar in de internationale varianten sprake is van minors die ook in het Nederlands worden 

aangeboden vervalt de Nederlandse versie. 

Team DISC voert langere en complexe trajecten uit 

De focus van team DISC verandert van department of international studies and consultancy naar 

dissemination of international studies and concepts. De taak van het team concentreert zich op 

complexe opleidingstrajecten, die worden uitgevoerd met vaste partners, op basis van vergaande 

samenwerkingsovereenkomsten. Het betreft hier de 4 jarige opleidingen zoals  IFB en EFB, de opleiding 

GSO, de EED opleidingen en de opleiding Tuinbouw zoals we uitvoeren samen met een partner in 

Chengdu. Al deze opleidingen hebben als kenmerk dat ze draaien op basis van uitvoeringsafspraken 

met buitenlandse kennisinstellingen, die ook zelf een actieve bijdrage aan het programma leveren. 

Omdat deze arrangementen veel aandacht vergen, moeten ze DISC worden aangestuurd en begeleid 

door collega’s met ruime internationale ervaring. 

Het team speelt een leidende rol bij de ontwikkeling van nieuwe varianten, anders dan de 1-jarige.Een 
besluit over eventueel nieuw te ontwikkelen meerjarige opleidingen / varianten wordt altijd genomen 
in overleg met het MT. 
 

De samenstelling van het team wordt heroverwogen door de directie in samenspraak met de 

teamleider en de huidige teamleden, waarbij de taak van het initiëren van internationale projecten 
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blijft zoals op dit moment. Dat houdt in dat teamleden die sterke verantwoordelijkheid dragen voor 

internationale projecten een plaats in het team houden. 

Internationaal talent is zichtbaar en krijgt erkenning 

Verjonging van het aanbod aan internationaal vaardige en actieve collega’s is een belangrijke 

beweging, en bepalend voor de continuïteit van het internationale karakter van de instelling. Daarvoor 

worden onder begeleiding van het team DISC en het programmahoofd internationaal aanwezige 

collega’s gezocht met het volgende profiel: 

• Recente internationale activiteit op eigen vakgebied – publicatie, onderwijs, training 

• Projectervaring – wel gehad maar buiten beeld 

• In buitenland gewoond / gewerkt, met succes 

• Talenkennis 

• Intercultureel vaardig of handig 

Na de talenten te hebben bijeengebracht, aan de hand van spontane opgave, en invullen van een 

recent CV bij de jaarcyclus, wordt per individuele collega een doelstelling afgesproken v.w.b. inzet in 

projecten en/of onderwijs. De hogeschool faciliteert eventueel nodige scholing vanuit het scholings-

budget. In 2018 moet hiervan resultaat zichtbaar zijn. 

Talenkennis en culturele vaardigheid staan voorop 

Voor studenten en personeel is de doestelling van internationalisering sterk verweven met vaardig 

worden in een internationale context, het is een hoofdreden van dit programma. Ook na meer dan 

dertig jaar internationaliseringsbeleid laat in een aantal gevallen de taalvaardigheid en omgang met  

culturele verschillen te wensen over. Bij studenten begrijpelijk, bij collega’s een tekortkoming. 

Collega’s die direct contact hebben met internationale studenten of vakgenoten hebben minimaal 

hetzelfde niveau van Engels als de instromende internationale studenten op 4e jaars Bachelor niveau. 

Verder heeft elk personeelslid een door team DISC verzorgde cursus interculturele vaardigheden voor 

beginners gevolgd. Deze vaardigheden worden opgenomen in de formulieren van de jaargesprekken 

en de resultaten door team DISC verzameld als uitgangspunt voor trainingen. 

 

III. Van binnen naar buiten – wereldkundig  
In 2020 is de Aeres Hogeschool gekend en geacht om de internationale prestaties die binnen de 

Hogeschool inmiddels in het genenpakket zijn opgenomen. Op dit moment is de internationale 

uitstraling niet altijd goed zichtbaar, en beperkt tot een kleine kring van kenners in binnen- en 

buitenland.  

De onbekendheid speelt wonderlijk genoeg zowel een rol binnen de Aeres groep als daarbuiten. De 

volgende oorzaken vallen aan te wijzen: 

 De fusie van Groenhorst College, CAH en STOAS  en federatie met PTC+ is niet of niet 

voldoende internationaal benut 

 Doorlopende internationale leerlijnen kennen veel obstakels, wettelijk en organisatorisch 

 Internationale capaciteit in projecten is niet goed in beeld  

 De Hogeschool investeert in teveel internationale partnerschappen, waardoor beeldvorming 

en samenwerking worden aangelengd tot ze vrijwel onzichtbaar zijn 
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 De hogeschool investeert niet voldoende in duurzame samenwerking met internationaal 

opererende bedrijven of in bedrijven met belangstelling daarvoor 

 De aanwezige instrumenten voor vergroting van internationale bekendheid worden te 

spaarzaam ingezet, vooral de rol van Bureau Buitenland en Kennisbalie, en het gebruik van 

docentstages en uitwisseling blijven achter  

 De relatief nieuwe rol van toegepast onderzoek is grotendeels nationaal of regionaal 

gedefinieerd 

Bij een analyse van de te behouden positieve waarden vallen de volgende zaken op: 

 Er is toenemende afstemming binnen de internationale geledingen van de Aeres groep, via 

werkgroep en stuurgroep internationaal 

 Internationalisering heeft de warme belangstelling van het CvB van de Aeres groep 

 Door gezamenlijke activiteiten van tendering op projecten tot sectorbrede internationale 

projecten groeit de synergie 

 Bij nieuw inkomende studenten en staf is de gedachte dat internationaal leren en werken 

normaal is gemeengoed geworden 

 Bij de onderzoekers is aantoonbare bereidwilligheid om met internationale projecten mee te 

doen, en een netwerk te benutten met internationale partners, waarbij de internationale 

Master AD een belangrijke rol speelt. Financiering speelt hier een bepalende rol 

Hiernaast valt bij de beweging van binnen naar buiten de profilering van Aeres Hogeschool Almere op 

waar met een klein team en beperkte aantallen studenten gewerkt wordt aan een internationaal 

profiel dat op een aantal punten verschilt van dat van Dronten. 

Een aantal van deze factoren spelen op groepsniveau en vallen daarom buiten het programma 

internationaal Dronten / Almere. Op het niveau van het programma vallen de volgende factoren te 

beïnvloeden: 

1. Bereikbaarheid van gedeeld talent dat een rol kan spelen in projecten en onderzoek 

2. Doorzetten van gezamenlijke onderwijs- en trainingsprojecten in en met het 

buitenland, zoals doorlopende leerlijnen als meerwaarde van de fusie  

3. Concentratie op een kleiner aantal partners en daarmee intensief samenwerken 

4. Verbeteren van de rol van Bureau Buitenland, in zichtbaarheid voor anderen en 

synergie met naaste collega’s in Groenhorst, PTC+ en Aeres Wageningen 

5. Vorm geven aan de internationale uitstraling en ambitie van Aeres in Almere 

Gedeeld talent 

De inventarisatie van talent die voorgenomen is voor Dronten en Almere moet ook Wageningen, 

Groenhorst en PTC+ omvatten. Kennisbalie en Bureau Buitenland hebben daarin de uitvoerende rol, 

met toestemming en medewerking van de andere onderdelen van Aeres. Draagvlak voor deze opgave 

komt uit de stuurgroep c.q. werkgroep internationaal. Vooral bij toegepast onderzoek is hier sprake 

van een beginsituatie en is er veel aandacht nodig. Een dekkende database of ander gedeeld systeem 

in 2020 zou een mooi resultaat zijn, waarbij actualisering zoals gebruikelijk de grootste opgave zal zijn. 

Gezamenlijk internationaal onderwijs en trainingen 

Gezamenlijk vormgegeven onderwijs en training zijn complex en tijdrovend. De meerwaarde van deze 

trajecten zit in de duurzaamheid. Als eenmaal een samen geformuleerd traject is gerealiseerd blijven 

de partners investeren en verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn: 

 European Engineer Degree, met ESA Frankrijk, sinds 1999 
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 International Food Business, met Dalhousie Canada, sinds 2007 

 International Horticulture en Dairy Production met CVCAST China, sinds 2010 

De kansen liggen vooral in projecten waarin twee instellingen een rol spelen, met meer partners neemt 

de kans op mislukken exponentieel toe.  

De trajecten die zich aftekenen zijn: 

 Doorlopende leerlijn Dairy Management Groenhorst – Dronten voor Chinese en 

Indiase studenten 

 Bachelor varianten op basis van trainingen PTC+ in het kader van tailormade training 

en short courses zoals in het NFP programma 

 

Aan deze mogelijkheden wordt voorrang gegeven bij de inzet van ontwikkelingsprojecten 

Duurzame partnerschappen gaan voor 

De lijst met internationale partnerschappen is lang en leerzaam. Hij vormt het spoor van de 

ontwikkeling van het programma, met ontwikkeling van successen en lang overleden plannen, naast 

internationale externe ontwikkelingen. Twee jaar geleden zou in dit document nog langdurig melding 

zijn gemaakt van de gezamenlijke ontwikkelingen die Aeres voor ogen stonden in Noord-Irak, nu 

hebben de partners daar andere zorgen, of zijn in een bezetting beland. Turkije leek grote 

mogelijkheden te bieden voor internationale gezamenlijke trajecten, alleen Aeres Wageningen heeft 

er nog vitale contacten. In geen enkel plan worden nog Afrikaanse instellingen genoemd als duurzame 

partners, of universiteiten in Iran.  

Het is mogelijk dat in 2020 duurzame partnerschappen in een nu nog onverwachte hoek blijken te 

zitten. De NICHE projecten en Erasmus+ mogelijkheden, naast het bedrijfsleven wijzen daarin de weg. 

Een voorspelling: nieuwe duurzame samenwerking in Canada, Brazilië, Ethiopië en Taiwan.  Maar het 

is een voorspelling. Er blijft een programma internationalisering en een team DISC nodig om de kansen 

te verkennen en beoordelen binnen de middelen die voorhanden zijn. Alle nieuwe 

samenwerkingsverbanden worden onderzocht op gezamenlijke ontwikkeling door Aeres partners.  

De lijst met partnerschappen en MOU’s moet met 50% worden teruggebracht. De hogeschool 

investeert alleen in contacten die tot een double of joint degree kunnen leiden en zelfbekostigend 

kunnen zijn. 

Verbeteren rol Bureau Buitenland 

In het Bureau is veel expertise in studentbegeleiding, voorlichting, wet- en regelgeving, subsidies, 

huisvesting studenten, onderwijslogistiek en projectadministratie. Bundeling van deze expertise zoals 

die bij Groenhorst College, PTC+  en Wageningen aanwezig is, is essentieel om slagvaardig op te treden 

en informatie te verstrekken. Internationaal projectbeheer is een voor de hand liggende uitbreiding 

van het onderwijsbeheer dat het Bureau uitvoert. Hoe en of de Centrale Dienst in Ede een rol speelt, 

of dat deze taak decentraal blijft wordt in 2016 onderzocht en besloten. 

Almere bouwt aan internationaal 

Zowel de gemeente Almere als Aeres Almere hebben een sterke internationale ambitie. Er wordt 

geweven aan een netwerk met gezamenlijk oplopende doestellingen. De komende jaren wordt dat 

netwerk versterkt. Een uitgangspunt daarbij is, om zoveel mogelijk de aansluiting te zoeken bij 

partnerschappen die de gemeente Almere aangaat in het kader van de Floriade, Growing Green Cities.   
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Jonge partnercontacten in Taiwan, Toronto, Milaan  en Shenzhen, China, zullen zorgvuldig worden 

uitgebouwd. Nieuwe partnercontacten in Brazilie, Denemarken en wellicht andere landen/steden  

zullen op relevantie en kansen worden onderzocht. Doel van de internationalisering is om substantiële 

instroom in de internationale opleidingen te realiseren, oplopend tot plm 60  studenten per jaar in 

2020. Het beleid om alle Nederlandse studenten een buitenlandse stage en studie, zo mogelijk bij een 

partnerinstelling,  te laten volgen wordt voortgezet. 

 

IV. Van buiten naar binnen – expertise halen en brengen 
Zowel in toegepast onderzoek als bij internationale Technische Assistentie en Institutional 

Development speelt de Triple Helix een grote rol. Met deze wat wonderlijke weergave van het DNA-

model van de kennisontwikkeling duidt men de gouden driehoek Onderwijs/overheid – Onderzoek – 

Bedrijf aan. Vrijwel nergens in het hoger onderwijs in Nederland is de verwevenheid tussen deze 

grootheden zo sterk als in het groene onderwijs. Voor de HBO instellingen is de band met de bedrijven 

sterk in onderwijs en praktijkleren, minder in toegepast onderzoek. De Centers of Expertise, een apart 

team praktijkonderzoek en een Programmahoofd moeten daar verandering in brengen in Dronten en 

Almere. De inspanningen in het kader van onderzoek vanuit Internationaal zijn voorlopig volgend aan 

de ontwikkelingen in het praktijkonderzoek. Programma’s en lectoraten zijn in volle ontwikkeling, en 

Nederlandse bekostiging van onderzoek door bedrijven of overheid is eenvoudiger te bereiken dan EU 

fondsen en particuliere en overzeese sponsors. De inbreng van het programma internationaal is 

dienstbaar, en ze beperkt zich tot zoeken naar subsidiemogelijkheden die wel goed toegankelijk zijn, 

en het uitnutten van het bestaande partnernetwerk. Bij de herijking van aangegane partnerschappen 

wordt geïnventariseerd wat de onderzoeksmogelijkheden zijn. 

Bij de derde streng van de helix, de bedrijven is dit anders. Voor de master- en bacheloropleidingen is 

bedrijfsleven leidend, en in toenemende mate ook in institutionele projecten zoals in het NICHE 

programma.  

De collega’s met vaardigheid hierin hebben de taak vanuit onderzoek en projecten kennis mee te 

nemen het onderwijs, zodat authentieke actuele kennis voorhanden is voor de studenten. Zij zijn ook 

degenen die in de projecten kennis uitdragen en de bedrijven en kennisinstellingen ondersteunen.  

Het opzetten van projecten samen met anderen in Aeres verband is een middel om voor groei in het 

aantal kennisprojecten te zorgen. De talentenjacht vanuit Internationaal en ook vanuit Onderzoek 

moet samenwerking binnen Aeres opleveren. De programmahoofden zetten een actie in waarbij elke 

collega in Dronten of Almere twee partners heeft elders in Aeres met wie hij of zij projecten formuleert. 

Naast valorisatie leveren projecten geld op voor de instelling, en scholing voor de deelnemers.  

In 2020 is hierdoor 20 % van de onderzoeksprojecten internationaal, hetzij bekostigd door bedrijven, 

hetzij door overheden.  

 

V. Tenslotte – continu bewegen is ook een constante 
Ondanks wisselingen van bemensing, identiteit, ontwikkelingsfase zal ook in 2020 de internationale 

dimensie gezichtsbepalend zijn voor Aeres Dronten en Almere. Er zal dan 50 jaar internationale 

ontwikkeling te vieren zijn, een mooie voorloper van de wereldtentoonstelling Floriade en een fraai 

moment voor een zeer grote reünie van alumni en partners. Van de eerste groep tegen die tijd naar 

verwachting 4000, en van de laatste de helft van nu.  
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i  
ii Lijst van partners en activiteiten, aparte bijlage (Excel) 

Matrix (AHDA – Aeres Hogeschool Dronten Almere) 

Middel 

Programmaonderdeel onderwijs 
formuleren en samenwerking 
aangaan 

Programmaonderdeel 
projecten en  toegepast 
onderzoek 

Programmaonderdeel 
profilering internationaal 

Team DISC Er zijn in Almere en Dronten voor 
elke major internationale 
varianten voorhanden, die 
kunnen worden bekostigd vanuit 
reguliere middelen of betalende 
studenten. De markt dicteert de 
lengte. In alle varianten zitten NL 
studenten samen met 
internationale.  Eenjarige 
varianten verhuizen naar 
bijbehorende teams, samen met 
DISC collega’s die dit dragen. 
Ontbrekend- Techniek, TA, AO, 
DGM, Kennisoverdracht, 
Plantenteelt, GMD, daarbij 
behorende netwerk 
Bekostiging – i-projecten   

Alle collega’s in DISC zijn 
inzetbaar in internationale 
projecten voor onderzoek 
en/of kennisoverdracht. CV is 
maatgevend daarbij.  
Bekostiging- beurzen en 
scholingsuren vanuit Aeres 

Doorlopende leerlijn China is 
gerealiseerd en erkend. Team 
DISC is acquisiteur voor de 
hele Aeres groep. 
 
Er is een (personele?) 
verbinding aangegaan met GH 
en PTC internationaal. Er zijn 
vanuit het team twee nieuwe 
trajecten voor PTC 
geformuleerd die tot een 
diploma leiden vanuit NFP 

Collega’s  met 
een 
internationaal 
profiel buiten 
DISC 

Techniek, TA, AO, DGM, 
Kennisoverdracht, Plantenteelt, 
GMD worden binnen de daarbij 
horende onderwijsteams 
ontwikkeld met inzet vanuit 
DISC, volgens standaard formats 
en met aangaan van 
bijbehorende samenwerking 

Er is een database van 
internationale capaciteit, 
waarbij de ervaring die 
collega’s elders opdeden 
wordt gewaardeerd. CV is 
maatgevend. Daarnaast 
scholingstraject voor 
vergroten internationale 
inzetbaarheid.  
 
Bekostiging- scholingsuren en 
beurzen 

Elke AHDA collega met een 
internationaal profiel heeft 
twee naaste collega’s elders 
uit Aeres om projecten mee te 
formuleren. 
Het aantal bezoekers van de 
internationale Aeres dagen is 
verdubbeld, met name door 
toename van deze collega’s. 
 
Bekostiging- scholing en i-
projecten 

BB BB heeft administratie over de 
ontwikkelingsprojecten, en een 
taakstelling om daar externe 
financiering/ondersteuning bij te 
werven. Verder blijven de 
huidige taken gehandhaafd 
(opvang studenten, uitwisseling, 
vergunningen en 
toelatingsvoorbereiding). BB 
speelt een uitvoerende rol bij 
internationale stages, samen met 
de kennisbalie.  
Bekostiging – deels BO, deels 
onderwijs, deels projecten 

Kennisbalie en BB werken 
nauw samen. Inventarisatie 
expertise bij  collega’s buiten 
DISC. Projectbeheer voor 
zover het over administratie 
gaat. 
Project internationale campus 
(wonen als leerplan) is 
verwezenlijkt. 
Bekostiging – reguliere 
bekostiging vanuit onderwijs 

BB vormt een geheel met de 
Centrale  Dienst in Ede en BB 
van GH Barneveld en AHDA 
Stoas en PTC. De 
dienstverlening vindt plaats 
voor het geheel van Aeres. 

Partnerinstellin
gen en -
bedrijven 

Bij elke langere opleidingsvariant 
is een key partner in het 
buitenland betrokken bij de 
uitvoering (langer = >1,5 jaar) 
 
Bekostiging – i-projecten en 
uitwisselingsprogramma’s.  

Optimaliseren van 
samenwerking met 
partnerinstellingen.  
 
Er bestaat een lijst met key 
partners voor elke variant en 
project, dit zijn 50% minder 
partnerschappen dan nu. 
De lijst wordt ook gescand 
voor talent uit Aeres breed, 
eveneens voor 
praktijkonderzoek. 

Het partnernetwerk van AHDA 
is toegankelijk voor alle 
onderdelen van Aeres en dus 
ontsloten. Omgekeerd zijn de 
partnernetwerken van de 
andere Aeres onderdelen ook 
vrij toegankelijk voor AHDA. 
Daarvoor is een gedeelde 
database nodig en een 
goedwerkend CRM systeem op 
Aeres niveau. Bekostiging uit 
gezamenlijke middelen, elke 
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 Bekostiging- vanuit projecten 
en programma-uren 

betrokken instelling draagt 
een deel bij. 

 


