Orange Carpet Award 2015

De nominaties

Middelbaar beroepsonderwijs
1. Helicon Opleidingen
Green Experience voor internationale projecten van De Groene Campus (Helicon MBO
Helmond)
2. ROC Nijmegen
Euregionale opleiding Verpleegkunde
3. Horizon College
EMEU Project (Engineering Mobilty in Europe)
4. Wellant College
Peat Valley Project
5. Grafisch Lyceum Rotterdam
Kosmoplis
6. Deltion College
De samenwerking met China
7. Aeres Groep
Aeres Breed Project ETHIOPIË
8. ROC Mondriaan
De International Hotel en Management School van ROC Mondriaan
9. Stichting STC-Group
Wereldwijd opleider voor de Scheepvaart, Transport en havenindustrie

Nominaties voor middelbaar beroepsonderwijs

1. Helicon
Sector: MBO
Kandidaat/initiatief: Green Experience
Instelling/school: Helicon opleidingen
Genomineerd door: Gerty van den Bosch - Habraken g.bosch@helicon.nl

Nominatie en motivering
Green Experience is de verzamelnaam voor internationale projecten van De Groene Campus
(Helicon MBO Helmond). De projectlanden die onder dit programma vallen zijn Oeganda, Thailand,
Nepal en Kameroen. Met deze internationale projecten wil De Groene Campus educatie met
natuurbehoud combineren en het duurzame levensonderhoud in lokale gemeenschappen
ondersteunen. De ervaringen die de studenten daar opdoen, dragen bij aan hun kennisontwikkeling
en bewustwording ten aanzien van het belang van internationale samenwerking. Stageprogramma
De Groene Campus heeft in het verleden veel ervaring opgedaan met internationale stageprojecten.
Het project Green Experience valt onder het SBOS-programma van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Hierdoor krijgen jaarlijks 60 studenten ( 4 groepsreizen van 15 studenten) van Helicon de
kans om deel te nemen aan het stageproject. Om het stageprogramma volledig te kunnen realiseren
zullen de studenten voor vertrek ook fondsenwervende activiteiten uitvoeren waarvan de opbrengst
deels naar de reis en deels naar de aanschaf van bijvoorbeeld materialen gaat om het
ontwikkelingswerk ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Alle activiteiten die in de landen worden
uitgevoerd zijn te volgen via internet en social media, het centrale knooppunt hiervoor is de website
van Green Experience. Op deze website zijn onder andere blogs, studentenverhalen, foto’s en
filmpjes terug te vinden. Tijdens de stageperioden wordt de website meerdere malen per dag
ververst waardoor ouders, familie en vrienden de verrichtingen van de studenten op de voet kunnen
blijven volgen. Bezoek de website via www.greenexperience.eu. Aanmelden: Studenten uit klassen
van Helicon MBO scholen kunnen deelnemen aan het stageproject, daarnaast zijn er ook enkele
plaatsen voor studenten van andere scholen beschikbaar (MBO of HBO).
De activiteiten van Green Experience worden uitgevoerd met financiële ondersteuning uit de
Subsidifaciliteit voor Burgerschap & Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en De Groene Campus, onderdeel van Helicon Opleidingen. Om aan de
voorwaarden van de subsidie verstrekking te voldoen moeten de studenten de tweede ring (familie
vrienden) om hen heen ook betrekken bij de reizen / mondiaal burgerschap. Dit doen zij door het in
laten vullen van ophalen sponsorgelen, afnemen enquêtes, social media en geven van presentaties.
Contactgegevens nominatie
Naam: Gerty van den Bosch - Habraken
Email: g.bosch@helicon.nl
Telefoon:+237 550 47 615

2. ROC Nijmegen
Sector: MBO
Kandidaat/initiatief: Euregionale opleiding Verpleegkunde
Instelling/school: ROC Nijmegen
Genomineerd door: Johan Nijenhuis, ROC Nijmegen

Nominatie en motivering
Deze opleiding biedt de student een unieke mogelijkheid een internationaal georiënteerde opleiding
met arbeidsperspectief te volgen. De schoolperioden volgt de student bij ROC Nijmegen in
Nederland. De stageperioden, totaal 80 weken verspreid over 4 jaar, doorloopt de student in een
ziekenhuis in Duitsland of België. Door deze internationale ervaring vergroot de student kansen op
de arbeidsmarkt in Nederland en in onze buurlanden. Studenten krijgen gedurende de hele opleiding
extra Duitse taal. Docenten volgen Duitse taaltraining in een speciale intensieve weektraining in
Duitsland.
Dit unieke concept verdient de prijs Orange Carpet Award,omdat het de internationale
competenties op een structurele en duurzame wijze verankerd heeft met partners als Goethe
instituut, Mach mit en opleidingsinstituten in België en Duitsland. De samenwerking wordt
vastgelegd in convenanten. En de kennisuitwisseling tussen praktijkopleiders en onderwijsgevenden
vindt plaats in de beroepspraktijk.
Het model is inspectie-proof en wordt gedurende de komende 8 jaar telkens geactualiseerd.
Informatie over project
Met ingang van februari 2015 start ROC Nijmegen een vierjarige middelbare beroepsopleiding MBO
Verpleegkundige – Euregio. Deze opleiding richt zich met name op afstromers van HBO-Vopleidingen en van verwante hbo-studies. De opleiding staat tevens open voor havisten en vwo'ers.
Een van de voorwaarden voor toelating is dat de student minstens achttien jaar is op het moment
dat de stage begint. In Duitsland en België is het namelijk niet toegestaan om stage te lopen als
verpleegkundige als je jonger bent dan achttien jaar.
Europese subsidie Erasmus+ garandeert de financiering voor huisvesting en reiskosten van
studenten van de opleiding. Zij kunnen tevens gebruik maken van de studiefinanciering van DUO.
Twee ziekenhuizen in Duitsland (Münster en Kleve) en twee ziekenhuizen in België (Leuven en
Mechelen) zijn partner in dit project.
Twee Europese organisaties ondersteunen de opleiding actief. Het gaat om de Ler(n)ende Euregio
en Erasmus+.
De Ler(n)ende Euregio maakt werk van grensoverschrijdend leren. Het euregionaal opleiden van
studenten vormt daarbij het uitgangspunt. Zo maak je kennis met de beroepscultuur, de taal en het
onderwijssysteem van het buurland.
Contactgegevens nominatie

Naam: Johan Nijenhuis
E-mail: j.neijenhuis@roc-nijmegen.nl

3. Horizon College
Sector: MBO
Kandidaat/initiatief: EMEU Project (Engineering Mobilty in Europe)
Instelling/school: Horizon College
Genomineerd door: Frans van Schaik

Nominatie en motivering
Het EMEU Project gaat over leermobiliteit. Het heeft het aantal deelnemers/leerlingen dat een
fysieke en/of virtuele internationale ervaring krijgt aangeboden enorm verhoogd. Ook wordt de druk
op het vinden van stageplaatsen in het buitenland minder, wordt internationalisering ingebed als
context voor het onderwijs, wordt daardoor de kwaliteit van buitenlandse initiatieven geborgd en
worden professionalisering van docenten en vakintegratie (talen/LB + beroep) flink vergroot.
Het projectformat is zeer overdraagbaar en we kijken nu al naar mogelijkheid voor een transfer naar
Gezondheidzorg en Welzijn in 2016.
Het EMEU project is een prima voorbeeld van hoe leermobiliteit binnen de instellingen
a.
ingebed kan worden als context voor de “normale“ onderwijsprogramma’s; we spreken dan
ook van Education in an International Context
b. breed ingezet kan worden en vooral voor duurzame samenwerking kan zorgen op het
internationale vlak
c.

realistisch, opmaat en binnen de beroepscontext aangeboden kan worden.

Informatie over project
Het Engineering Mobility in Europe (EMEU) KA2 project is een leermobiliteit project waarin
deelnemers uit EU landen fysiek een module volgen van 3 weken in het buitenland, gevolgd door
een extra stage bij bedrijven.
Bovendien werken alle deelnemers uit de betrokken klassen aan virtuele opdrachten met hun peers
in het project netwerk.
Het format van het project:
Fase A Virtuele samenwerking tussen klassen met alle leerlingen
Fase B Het volgen van lesmodules in het buitenland door een deel van de leerlingen
Fase C Het doen van een buitenlandse stage
Het EMEU project is in november 2014 gestart en duurt 2 jaar. Een deel van het projectformat (de
ontwikkeling van lesmodules) is overgenomen van een TOI project, Automobility (zie
Automobility.eu). In januari 2015 (!) worden al de eerste modules aangeboden door Duitse en
Spaanse partners. Het EMEU netwerk omvat 10 partners uit NL (2), DE (1), ES (2), FI (2), DK (2) en UK
(1).

Contactgegevens nominatie
Naam: Frans van Schaik
E-mail: F.W.vanSchaik@Horizoncollege.nl
Telefoon: +31653373170

4. Wellant College + ManageMind
Sector: MBO
Kandidaat/initiatief: Peat Valley Project
Instelling/school: Wellant College
Genomineerd door: Ton Stok, International Projects Manager

Nominatie en motivering
Peat Valley, the Golden Triangel, gaat over het reactiveren van regio's in Europa. Bijzonder in dit
project is dat de Nederlandse partners uit de hele kolom groen Onderwijs komen, AOC's, HAS en de
WUR en WUR Onderzoek, maar ook de tweede en derde O van Overheid en Ondernemers zijn in dit
project betrokken. De Penvoerder ManageMind, bedrijfsleven, was de spil in dit project. Door het
onderwijs te betrekken bij de ontwikkelingen in de regio ontstaat er een symbiose tussen het
onderwijs, de locale overheid, die wat met het gebied wilt en de ondernemers die in de leeglopende
gebieden weer kansen zien, omdat de studenten met allerlei ideeën komen om de omgeving weer
leefbaarder te maken. In dit initiatief met als uitkomst het document"String of Pearls"worden de
good practices die de partnerlanden aangeleverd hebben, getoond. Het gaat dus over betekenisvol
leren, in samenwerking met de drie O's, onderwijs, overheid en ondernemers, in de echte wereld.
Het regioleren heeft door dit project een enorme boost gekregen. En door dit project zijn er allerlei
initiatieven tussen de partners ontstaan en dat met heel weinig middelen, want zoals je weet geeft
een partnerschap alleen subsidie voor het reizen en voor de rest is alles door de partners
opgebracht.
Informatie over project
Peat Valley, the Golden Triangel, gaat over het reactiveren van regio's in Europa door, in dit geval, de
veengebieden een nieuwe bestemming te geven. Na het afgraven van de veenlaag blijft er een
onbruikbare grond achter waar bijna niets meer op te verbouwen valt. Peat Valley loopt van Ierland
door midden Engeland over Noord Nederland door naar Skandinavia en gaar via de Baltische staen
omhoog naar Moermansk, dat Veenstad betekent. Elk land heeft aan de afgegraven gebieden een
andere bestemming gegeven. Dat is interessant want hier kunnen onze studenten wat van leren.

Contactgegevens nominatie
Naam: Ton Stok
Telefoon: 06 5176 6631

5. Grafisch Lyceum Rotterdam
Sector: MBO
Kandidaat/initiatief: Kosmoplis
Instelling/school: Grafisch Lyceum Rotterdam
Genomineerd door: Sjoerd Wanrooij, Senior International Officer GLR

Nominatie en motivering
Wat maakt dit project zo bijzonder?
* De doorlopende internationale samenwerking tussen de studenten is bijzonder succesvol
gebleken. Immers, de makers moeten aan hun correspondenten duidelijk maken welke shots ze
willen hebben en de correspondenten hebben hierover mogelijk weer vragen. Dit verloopt veel
succesvoller dan dat we hadden mogen hopen.
* De producent van Metropolis is silent partner maar heeft veel bijdrage geleverd bij de opzet.
* De bijeenkomsten blijken bijzonder succesvol. Dit omdat hier studenten elkaar ontmoeten die
tot dan toe alleen via internet hebben samengewerkt.
* Tijdens de bijeenkomsten worden niet alleen de programma's bekeken maar ook workshops
gedaan door de studenten die mee doen.
Tot nu toe hebben bij de afgelopen twee bijeenkomsten (Spanje en Denemarken) gemiddeld 50
studenten en 20 docenten mee gedaan. Maar ook extern betrokkenen.
http://www.kosmopolis.nl/
Informatie over project
Dit project is een educatieve versie van het VPRO televisieprogramma "Metropolis" waarbij in dit
geval de studenten de correspondenten voor elkaar zijn. Scholen die mee doen zitten in Finland,
Zwitserland, Denemarken, Spanje en Nederland (GLR). De studenten op de verschillende scholen zijn
elkaars correspondenten. Iedere school maakt zijn eigen een programma. Het onderwerp is vooraf
bepaald. Ieder half jaar is er een bijeenkomst waarbij de programma's aan elkaar getoond worden.
Contactgegevens nominatie
Naam: Sjoerd Wanrooij
Telefoon algemeen: +31(0) 882001562 of +31(0)624218290

6. Deltion College
Sector: MBO
Kandidaat/initiatief: De samenwerking met China
Instelling/school: Deltion College
Genomineerd door: Alie Stam en Luc Jans

Nominatie en motivering
De afgelopen vijftien jaren is het Deltion College, Zwolle actief in China. In deze jaren is geïnvesteerd
in goede betrekkingen met het bedrijfsleven die actief zijn in de Hospitality en in de
luchtvaartbranche. Deltion College heeft een duurzaam samenwerkingsverband met een
vergelijkbare MBO school, het Tourism College of Zhejiang in Hangzhou. Alle activiteiten zijn
geconcentreerd in de regio’s Hangzhou en Shanghai.
De samenwerking met China bestaat uit een aantal onderdelen:
• BPV plaatsen in de hotels en op de luchthavens gedurende 20 weken voor studenten van de
opleidingen:
o Manager- ondernemer Horeca
o Luchtvaartdienstverlener
o Toerisme
Inmiddels hebben vanaf 2002 in totaal 300 studenten een BPV periode doorlopen in China van
minimaal 20 weken tot maximaal 40 weken. Veel van deze studenten hebben na hun opleiding
gekozen voor een vervolg van hun carrière in China of het Verre Oosten.
De dagelijkse begeleiding in China is in handen van een lerares die woont en werkt in Hangzhou en
die de contacten tussen school, studenten en BPV bedrijven nauw onderhoudt.
• In februari en in september 2015 zal bij wijze van pilot, onder onze begeleiding voor het eerst een
aantal studenten van andere ROC’s stage lopen in China. Bij gebleken succes en haalbaarheid willen
we deze vorm vergroten.
• Studenten van deze opleiding verblijven gedurende een week op de campus van het College,
voorafgaand aan hun BPV periode. Doel is te acclimatiseren in de Chinese cultuur en basiskennis op
te doen van de Chinese taal en cultuur.
• Uitwisseling van leraren waarin wij in verschillende jaren een vijftigtal Chinese leraren gedurende
twee weken hebben ontvangen. Doel van het bezoek is het Nederlandse onderwijs van dichtbij mee
te maken.
• Uitwisseling van studenten waarin wij de afgelopen twee jaar negen Chinese studenten gedurende
drie maanden hebben opgenomen in de opleidingen MOH, LVD en Toerisme.
• Samenwerking met de HBO-instelling Windesheim i.s.m. Universiteit van Leiden, gericht op
training van Chinese leraren. In dat kader hebben 6 Chinese leraren in de periode van oktober tot en
met december 2014 lessen gevolg op het Deltion College
Contactgegevens nominatie
Naam: Alie Stam
Functie: opleidingsmanager Luchtvaartdienstverlening , Toerisme en Recreatie Deltion College
Zwolle

Naam: Luc Jans
Functie: opleidingsmanager Hotelmanagement, Deltion College, Zwolle
Telefoon: algemeen: (038) 850 30 00

7. Aeres Groep
Sector: MBO
Kandidaat/initiatief: Aeres Breed Project ETHIOPIË
Instelling/school: Aeres Groep
Genomineerd door: Jan Gundelach + Freddy Weima j.gundelach@groenhorst.nl

Nominatie en motivering
WERELDBURGERSCHAP in het MBO van ERASMUS + naar ETHIOPIA +
Sinds 2012 hebben we een Aeres Breed Project ETHIOPIË gelanceerd, een 5 jaren project (2012 2016), het is een Goede Doelen Project waar de 3 O's (Onderzoek, Onderwijs en Ondernemerschap)
in zijn verweven. Onderzoek wordt gedaan door onze HBO studenten van Wageningen en Dronten
Vilentum University of Applied Sciences naar vakgebieden Dairy en Poultry en Entrepreneurship, dit
in samenwerking met Ethiopische A-TVET Colleges en Ethiopisch-Nederlands bedrijfsleven in
Ethiopië. Alle lagen onderwijs van onze Aeres Groep zijn vertegenwoordigd in dit project. Onze MBO
leerlingen doen jaarlijks mee met verschillende bouwprojecten Kip4Ethiopia en Koe4Ethiopia, 15
leerlingen van vier MBO Groenhorst scholen bouwen jaarlijks (in de meivakantie) mee aan
kippenhokken en koeienstallen bij lokale partners die verbonden zijn aan het Aeres Brede Project in
Ethiopië. Onze Aeres Docenten van o.a. het Groenhorst Barneveld geven les in BTEC Dairy en BTEC
Poultry in Ethiopië i.s.m. Ethiopische docenten, ook worden lessen ondernemerschap
(Entrepreneurship) via een Young Entrepreneur Program in samenwerking met het Nederlandse
bedrijfsleven ontwikkeld.
De 3 O's zijn verweven in het project, het is een duurzame samenwerking waar uitwisseling van
kennis plaatsvindt tussen MBO leerlingen en docenten vanuit Nederland met Ethiopië. Groenhorst is
voor het vijfde jaar uitgeroepen tot het beste MBO in de groene sector, een van onze Ethiopische ATVET Colleges in Wukro is als vierde keer als beste MBO uitgeroepen. We teamen zo samen op. Een
van onze speerpunten in deze uitwisseling is de samenwerking met het bedrijfsleven (competentie
gericht onderwijs), waarbij we samen leren om de praktijk (70%) en theorie (30%) in te voeren in het
Ethiopian Occupational Standard (EOS) onderwijs.
We lopen voor op de ontwikkeling om WERELDBURGERS af te leveren uit het MBO, dus niet alleen
een stage in Europa via het Erasmus + programma. Dit is een Ethiopia + programma wat onze MBO
leerlingen een wereld ervaring oplevert en zich beter voorbereiden op een baan in de arbeidsmarkt.
Ook zien we onze MBO wereldburgers vaker kiezen om door te studeren naar het HBO, nu ze in het
MBO iets meer van de wereld gezien hebben.
Een nieuwe ontwikkeling is dat ook het ROC A12 in Ede nu aanhaakt en onze bouwprojecten
intekent en MBO leerlingen uit de Bouw en Electrotechniek levert (8 MBO Leerlingen per jaar). Grijs
en Groen worden zo ook verbonden.

Informatie over project
Het Aeres-brede project bouwt in Debre Zeyt een expertisecentrum waar kansarme jongeren
agrarische vaktrainingen kunnen volgen. Door intensief samen te werken met het bedrijfsleven in
Ethiopië kunnen de jongeren stagelopen en ervaring opdoen in de praktijk. Dat geeft meer garantie
voor een baan en een goede toekomst.
Contactgegevens nominatie
Naam: Jan Gundelach
Functie: Project Manager Europe and Africa
Mail: j.gundelach@groenhorst.nl
Telefoon: +31 880 20 6071

8. ROC Mondriaan
Sector: MBO
Kandidaat/initiatief: De International Hotel en Management School van ROC Mondriaan
Instelling/school: ROC Mondriaan
Genomineerd door: Freddy Weima EP-Nuffic

Nominatie en motivering
De International Hotel en Management School van ROC Mondriaan werkt al drie jaar samen met de
Middelbare Hotelschole van Beijing: The Beijing Foreign Affairs School (BFAS). Door actieve
kennismaking met elkaars culturele gebruiken en technische mogelijkheden op het gebied van
scholing is een vruchtbare samenwerkingsrelatie ontstaan. Ook op inhoudelijk gebied.
Het uiteindelijk doel van deze samenwerking is het aanbieden van een essentiële uitbreiding van de
opleiding aan Chinese en Nederlandse studenten: het leren in de (Westerse) praktijk. Deze
aanvullend onderdelen van hun opleiding zijn van belang om de afgestudeerde Chinese student ook
het werken in de internationale wereld van de hospitality mogelijk te maken.
Aan de andere kant hebben de Internationals van de opleiding van ROC Mondriaan de kans om op
deze manier de cultuur en de gebruiken van de Chinezen te ontdekken en die dingen zich aan te
leren die het hun mogelijk maakt als een beginnend beroepsbeoefenaar in China aan de slag te gaan.
Op de International Hotel en Management School van ROC Mondriaan volgen nu voor het derde jaar
belangstellende studenten de Chinese taal.

9. Stichting STC-Group
Sector: MBO
Kandidaat/initiatief: Wereldwijd opleider voor de Scheepvaart, Transport en havenindustrie
Instelling/school: Stichting STC-Group
Genomineerd door: Jaap Gebraad gebraad@stc-r.nl

Nominatie en motivering
De STC-Group is wereldwijd opleider voor de Scheepvaart, Transport en havenindustrie. In het
publieke domein verzorgt de STC-Group opleidingen op VMBO, MBO en HBO niveau. In het private
domein biedt zij nationaal en internationaal een erkende master opleiding, gecertificeerde
managementopleidingen, bedrijfsopleidingen, cursussen en consultancy aan. De STC-Group heeft
vestigingen in Nederland, Vietnam, Zuid Afrika, de Filippijnen, Oman en Brazilië en verzorgd het
management en de onderwijsontwikkeling in Kazachstan en Abu Dhabi. Daarnaast worden training
centra gebouwd in Colombia en Pemba (Mozambique).
De STC-Group is het opleiding-, certificering en expertisecentrum van Nederland voor transport,
scheepvaart en verwante sectoren. De STC-Group is internationaal erkend door bedrijfstakken,
overheid en het onderwijsveld voor het uitvoeren van scholings- en certificeringactiviteiten. De STCGroup verzorgt beroeps- en bedrijfsopleidingen en geeft op de wereldmarkt opleidings- en
trainingsadviezen. Tevens worden bij de internationaal toegepast onderzoeksprojecten studenten en
docenten betrokken. De STC-Group biedt leerlingen vanaf twaalf jaar en cursisten de mogelijkheid
zich maatschappelijk en persoonlijk te ontplooien en de opleiding van hun keuze binnen de
transportketen met een diploma af te sluiten. De STC-Group biedt een probleemoplossende,
innovatieve en realiteit zoekende cultuur waarin erkenning en waardering bestaat voor inzet en
prestaties en waarin creativiteit gewaardeerd en beloond wordt.
Het gesubsidieerde onderwijs van de STC-Group is ondergebracht in de afdelingen VMBO en MBO
(onder de vlag van het STC) en het Hoger Onderwijs (onder de brandnaam Rotterdam Mainport
University). Het VMBO biedt opleidingen aan voor de sectoren: Havens & Vervoer, Transport &
Logistiek, Rijn & Binnenvaart en Scheeps- en Jachtbouw. De afdeling MBO biedt opleidingen aan
voor de sectoren: Havens, Luchtvaart, Wegtransport, Rail, Logistiek, Offshore, Rijn- en binnenvaart,
Zeevaart, Waterbouw en baggerbedrijf, Zeevisvaart, Scheeps- en jachtbouw en Procesindustrie. De
afdeling voor het Hoger Onderwijs biedt de bachelor opleidingen Maritiem Officier,
Scheepsbouwkunde / Maritieme Techniek, Chemische Tecnhologie / Procestechniek en Logistics
Engineering aan. In 2008 is onder de vlag van de Netherlands Maritime University (NMU) de Master
Shipping and Transport van start gegaan. In 2010 is de Post HBO opleiding Management Studies in
Port and Shipping Management ook ondergebracht bij de NMU.
De Stichting STC-Group heeft internationalisering in haar bloed, doet dit vanaf 1990 en blijft verder
bouwen omdat de wereld gezien wordt als ons speelveld. Op het gebied van internationalisering
voor deelnemers zijn o.a. de volgende activiteiten verweven in het onderwijs:
- BPV-periode van 20 weken in het buitenland;
- Stages in de wereld van de scheepvaart voor 330 dagen in 4-jarige en 3-jarige BOL opleidingen;
- Samenwerking met Europese scholen en leerlingen rondom een project voor het vmbo;
- Inkomende studentenmobiliteit aan het HBO;

- Bekendmaking van internationale kennis via projecten bij studenten en deelnemers via Master
Classes;
- Aantrekkelijkheid bevorderen voor docenten en onderwijsondersteunend personeel voor het
werken in andere landen voor periodes variërend van enkele weken tot vele jaren;
- Synergie bevordering tussen onderwijs en kennisinstellingen wereldwijd met tientallen scholen en
universiteiten;
- Aantrekkelijk maken van participatie in trainingen in Nederland en in vele buitenlanden binnen en
buiten Europa voor studenten docenten;
- Uitwisseling van kennis met andere landen via lesstof uitwisseling, gastdocentschappen en scenario
bouw rondom gebruik geavanceerde leermiddelen zoals simulatoren;
- Bieden van stages aan buitenlandse studenten binnen de mogelijkheden van de STC-Group;
- Tewerkstelling in stages van buitenlandse studenten naast Nederlandse studenten in Nederlandse
bedrijven;
- Adoptie van belangrijke elementen zoals Slavernij Monument teneinde de deelnemers en
studenten de “andere kant” van internationalisering te laten ervaren; (WIC tijd vooral);
Daarnaast is de Stichting STC-Group actief betrokken bij het vormgeven van beleid op Europees
niveau, op niveau van de Europese Commissie, bij de Wereldbank, bij de Asian Development Bank,
het uitvoeren van vele projecten m.b.t. harmonisering van onderwijs (waaronder Leonardo da Vinci,
Erasmus+, TEN-T, Connecting Europe Facility en ook Zevende Kaderprogramma en Horizon 2020).
Bovenstaande is een greep uit de vele internationale activiteiten die de STC-Group ontplooit. Ook de
vestigingen in de wereld zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor deelnemers en studenten waarvan
enkele voorbeelden:
- de eerste zwarte loodsen, havenmeesters en port captains werden na afschaffing Apartheid door
ons in Zuid Afrika en Nederland opgeleid;
- de eerste vrouwelijke scheepswerktuigkundigen ooit werden door ons opgeleid voor de vloot van
Saoedi Arabië;
- de eerste vrouwelijke studenten werden door ons toegelaten op de maritieme universiteiten van
Vietnam;
- de uitwisseling van studenten aan de Master opleiding is bijzonder in zijn opzet en doelen;
- onze lesstof wordt mede ontwikkeld door docenten in andere landen en onze deelnemers en
studenten oefenen en leren van lesstof en scenario’s en management games die over de wereld
door ons worden ingezet.
Contactgegevens nominatie
Naam: Jaap Gebraad
Email: gebraad@stc-r.nl
Telefoonnummer: 0031-104486080

