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Algemeen 

 

CHIC nieuwsbrief 
 

De CHIC nieuwsbrief wordt gebruikt om internationaliseringsprojecten en ervaringen te delen en on-

der de aandacht te brengen bij een groter publiek binnen het Horizon College, Clusius  

College/Vonk en mboRijnland en zo de disseminatie en impact te vergroten.  

 

Wil je ook extra aandacht voor je internationaliseringsactiviteiten of wil je een succes delen, stuur 

dan je nieuwsbericht naar je contactpersoon. 

 

Contactpersonen 

Wil je meer weten over bepaalde projecten en internationalisering neem dan contact op met: 

Horizon College: Alda Bakker - Out a.m.bakker-out@horizoncollege.nl 

 Jeroen Rijks j.v.v.rijks@horizoncollege.nl 

Clusius College/Vonk: Marina van Staveren m.vanstaveren@clusius.nl 

 Leo van Breugel l.vanbreugel@clusius.nl 

mboRijnland: Peter Stolk pstolk@mborijnland.nl 

   
 

 

 

Nieuws 

 
CHIC Samenwerking 
mboRijnland, het Clusius College/Vonk en het Horizon College vragen als CHIC consortium geza-
menlijk de Erasmus+ subsidie aan. De samenwerking heeft dit jaar veel opgeleverd: we hebben ge-
zamenlijk de nieuwe Erasmus+ regels en contracten doorgrond, accurate financiele overzichten 
ontwikkeld (inclusief rekentools) en veel geleerd van elkaars ervaringen en kwaliteiten . 

 
Subsidies voor buitenlandse projecten 
Naast de Erasmus+ subsidies, vragen we ook subsidies aan voor speciale projecten gericht op het 
bevorderen van de internationale samenwerking tussen mbo-instellingen. Dit schooljaar zijn de pro-
jecten EMEU4Crossovers en Globalization@home goedgekeurd. 
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Internationale prijzen 
Dit jaar heeft het Horizon College de European award for Innovative Teaching gewonnen. Deze  
award wordt slechts aan één mbo instelling in Nederland toegekend. De award is toegekend voor 
de innovatieve onderwijsvormen die zijn ontwikkeld in het EMEU project. 
 
 
 

 

mboRijnland 

 
 

Malaga Business Bootcamp 
 
Tweede- en derdejaars studenten van de oplei-
ding Internationaal Manager Retail & Hospitality 
hebben deelgenomen aan de Malaga Business 
Bootcamp. In twee weken gingen ze aan de slag 
met een probleem van een lokale ondernemer. Dit 
loopt uiteen van een Cheese cake winkel die beter 
gevonden wil worden tot een tech startup die een 
betere onboarding wil voor nieuwe medewerkers. 
De studenten verblijven in groepjes in woonappar-
tementen verspreid over de binnenstad. Op deze 
manier maken ze echt onderdeel uit van het dage-
lijkse leven in Malaga. 
 
 

 

 

 

Expeditie en stage naar Bolivia 
 
Een groep van 12 studenten is naar Bolivia ge-
gaan om daar vrijwilligerswerk te doen. Er zaten 9 
expeditieleden bij die 2,5 week bleven. De andere 
drie hebben na de expeditie nog 5 weken stage 
gelopen. Er is actief meegewerkt aan meerdere 
projecten, hieronder twee voorbeelden: 
 
 
Estrellas en la Calle 
Bezoek aan straatkinderen en gezamelijk activitei-
ten, skatepark, voetbal en spelletjes gedaan. Ook 
is het Fenix project bezocht. Daar zitten wat klei-
nere kinderen, zij leren daar een instrument te be-
spelen.  
 
 
Adelante Mujer  
Bij Adelante Mujer (opvanginstelling voor moeders 
en kinderen) zijn verschillende activiteiten onder-
nomen: 

• In de tuin is al het onkruid verwijderd.  

• voor de kinderen is een hinkelpad ge-

maakt in de vorm van een zonnebloem.  

• een nieuwe muurschildering voor wat 

kleur. 

Hier is ook een kookworkshop gevolgd. Er zijn 
twee verschillende empanadas gemaakt. Een ve-
getarische met champignons en de ander was met 
kip en zonder champignons.  
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Horizon College 

 

 

Bijzondere projecten 
 
Elke buitenlandse stage is bijzonder en met de EMEU modu-
les en in “normale” stages ervaren onze studenten in Euro-
pese landen als Spanje, Finland, Denemarken, hoe het is om 
in het buitenland te werken. We merken wel dat er meer stu-
denten op een groepsreis gaan, dit jaar naar ZBC in Dene-
marken en VIC bij Barcelona. De studenten van het 
excellentieprogramma gingen dit jaar zelfs naar de World 
Expo in Dubai.  

 

 
 

Clusius College/Vonk 
 

 

Cursus landscaping in Denemarken 
 
4 studenten van de opleiding Tuin, park & landschap in 
Hoorn hebben drie weken lang een cursus ‘Landscaping’ 
gevolgd met een internationale groep studenten bij de 
Green Acadamy in Aarhus, Denemarken. Naast de vakge-
richte lessen zijn er bedrijven in de regio bezocht en mooie 
excursies gemaakt. Naast alle kennis die is opgedaan in het 
eigen vakgebied, hebben de studenten vriendschappen ge-
sloten met leeftijdsgenoten uit verschillende landen.  
 

 
 
Amoove21 Pilots in Noorwegen en Zweden 
 
Studenten en collega’s van de opleidingen vee-
houderij, paardenhouderij en dierverzorging zijn 
gestart met internationale lesmodules die deels di-
gitaal op de eigen school plaatsvinden en deels bij 
de organiserende school in Noorwegen, Zweden, 
Finland of in Nederland. De eerste 2 uitwisselin-
gen naar Noorwegen en Zweden hebben inmid-
dels plaatsgevonden en in september volgen 2 
lesmodules in Nederland.  
 

 
 
HandsOn in Portugal en Spanje 
 
32 tweedejaars studenten van de opleiding tot dierenarts assistent 
hebben tussen februari en juli een studiereis van 2 weken gemaakt 
waarbij zij bij verschillende dierenopvang organisaties hebben kun-
nen meewerken in dierenklinieken. Naast de vakgerichte competen-
ties hebben deze studenten geleerd om te gaan met andere culturen, 
werkomstandigheden, materialen, wetgeving en regels. Deze studen-
ten zijn in 2 weken tijd een stuk zelfstandiger geworden en hebben  
leren werken als een team.  
 


