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Samenwerking tussen het mbo en 
ontwikkelingslanden 
 

Inleiding  
Nuffic Global Development ondersteunt internationale samenwerking tussen Nederlandse en 
buitenlandse onderwijsinstellingen om het onderwijsniveau in lage-inkomenslanden te 
verbeteren. Hiervoor beheert Nuffic een aantal subsidies onder de noemer “Orange 
Knowledge Programme” (OKP). Het OKP is een 5-jarig programma, gericht op kennis- en 
capaciteitsontwikkeling van personen en instellingen uit 52 landen. Het wordt gefinancierd 
door het ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic.  

Als mbo-school kun je subsidie aanvragen voor het organiseren en uitvoeren van 
groepstrainingen en langdurige internationale institutionele samenwerkingsprojecten tussen 
instellingen. De subsidies dragen bij aan doelstellingen van de overheid op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking en onderwijs op een viertal thema's: voedselzekerheid, veiligheid 
en rechtsorde, water, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Per land zijn 
specifieke subthema’s benoemd.  

Daarnaast is er een beurzenprogramma voor professionals uit ontwikkelingslanden. Mbo-
scholen kunnen hier ook aan deelnemen, mits het aanbod aan bepaalde eisen voldoet.  

Via de subsidies van het OKP kan een Nederlandse mbo-school werken aan de eigen 
internationaliseringsdoelstellingen en het versterken van het onderwijs. Je kan langdurige 
partnerschappen opbouwen met scholen in ontwikkelingslanden waar docenten en 
studenten van kunnen profiteren. Ook kunnen docenten hun eigen vaardigheden verder 
ontwikkelen door het geven van trainingen, en mee te helpen aan verbeteringen in 
beroepsonderwijsprogramma’s. Door het aanbieden van short courses kan een Nederlandse 
mbo-school eveneens werken aan internationale kennisontwikkeling; zoals professionals uit 
ontwikkelingslanden in je eigen schoolomgeving halen;  studenten en docenten profiteren van 
internationale kennis, ervaring en perspectieven; potentiële stagebestemmingen voor 
Nederlandse studenten vinden; opbouwen van netwerk en/of partnerschappen voor andere 
(OKP-) projecten.   

 

Tailor-Made Trainingen voor organisaties in ontwikkelingslanden  
Je kunt subsidie aanvragen voor het geven van op maat gemaakte trainingen. Deze moeten 
bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het land of regio van de onderwijsinstelling in 
ontwikkelingslanden. De zogeheten Tailor-Made Trainingen (TMT) hebben vaak een train-de-
trainerconcept. Meestal weten instellingen zelf heel goed wat ze nodig hebben om hun 
onderwijsaanbod en wijze van lesgeven te verbeteren en zoeken ze een Nederlandse school 
die ze daarbij helpt met een op maat gemaakte training. Zo'n training kan eenmalig zijn, of 
onderdeel zijn van een groter project met meerdere trainingen. Dan hebben we het over een 
TMT+ (zie onder).   
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De aanvraag voor een groepstraining doe je als Nederlandse mbo-school samen met een 
buitenlandse partij. Op de website wordt per call bekend gemaakt voor welke landen je een 
aanvraag voor de groepstraining kunt indienen. Je kunt ook een consortium samenstellen van 
meerdere Nederlandse instellingen die samenwerken met de buitenlandse partij. Deze 
samenwerkingsprojecten zijn vaak meerjarig. Er zijn twee typen groepstrainingen: de TMT en 
TMT+. In onderstaande tabel zie je de verschillen tussen deze twee:  

 TMT TMT+ 
Thema Sluit aan bij de focus per land Sluit aan bij de focus per land 
Maximale duur 12 maanden 24 maanden 
Maximaal budget € 75.000 € 400.000 

 
Voorbeelden van groepstrainingen in de mbo-sector 
 Aeres International Training Center in Barneveld (voorheen PTC+) heeft een groepstraining 

georganiseerd voor de Industry Poultry of Panjaly Vocational High School in Indonesië. De 
training was bedoeld om docenten te trainen over hoe ze de productie, hygiëne en 
voedselveiligheid van pluimveefokkerijen kunnen verbeteren. Zo konden docenten hun 
lesmateriaal verbeteren en nieuwe kennis en vaardigheden overbrengen op hun 
studenten. Ze deden ook kennis op van voedselverwerking en marketing, zodat de 
toekomstige fokkers ook in staat zijn hun producten beter aan te bieden.  

 STC-NESTRA heeft in Nicaraqua een training georganiseerd voor de National Port Company. 
De training was specifiek bedoeld voor managers en instructeurs van de organisatie om hun 
kennis in havenlogistiek verder te ontwikkelen. In de training leerden ze over de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van logistiek, planning en intermodaal transport. Ook werden 
er medewerkers getraind als trainer, zodat zij hun kennis weer kunnen overbrengen op hun 
medewerkers.  

 In Kenia hebben docenten van verschillende beroepsonderwijsinstellingen (TVET= Technical 
and Vocational Education and Training) kennis gemaakt met het Nederlandse mbo-
leersysteem en hoe je probleem-gebaseerd leren kunt toepassen in allerlei vormen van 
onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezondheid en vroedvrouwen.    

 
Institutionele samenwerkingsprojecten 
Je kunt als school ook een samenwerkingsproject starten met organisaties of instellingen in één 
van de aangegeven landen. De bijbehorende calls hebben betrekking op specifieke thema’s 
waar het project bij moet aansluiten. Deze thema’s zijn verder uitgewerkt in de bijbehorende 
CPI’s (Country Plan of Implementation).  

In onderstaande tabel staat een oud overzicht van calls in het najaar 2018 die inhoudelijk goed 
aansloten bij het mbo. Er zijn ook calls over onderwerpen die misschien minder voor de hand 
liggen in het mbo. Bijvoorbeeld met betrekking op opleidingen voor advocaten of rechters. Als 
een call aansluit bij jouw specifieke situatie kun je er een aanvraag voor indienen.  

https://www.nuffic.nl/en/subjects/open-calls/
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In de meest rechterkolom staat het percentage cofinanciering. Dit is het percentage van het 
subsidiebedrag dat je als school zelf moet betalen in geld of in uren. Je kunt dit bedrag of deze 
investering ook verdelen over de verschillende partners. 

 

Alle actuele calls vind je op: https://www.nuffic.nl/en/subjects/open-calls/ 

Land Call 
nummer 

Thema/subthema Budget  Deadline voor 
indienen 
voorstellen 

Co-
financiering 

Rwanda 10001 Landbouw / tuinbouw, 
veeteelt, agroprocessing, 
agro- bedrijfsontwikkeling, 
terrasbouw 

2,5 miljoen 
euro 

25 oktober 
2018 

0% 

Zuid-Afrika  10002 Watermanagement / 
technische opleidingen voor 
onderhoud en supervisie van 
water installaties op 
gemeentelijk niveau 

1 miljoen euro 1 november 
2018 

10% 

Vietnam 10005 Waterkwaliteit management 
en efficiënt watergebruik / 
versterking van beroeps- en 
vakopleidingen in duurzaam 
watergebruik in de Mekong 
rivieren delta en in Hanoi 

750.000 euro 1 november 
2018 

5% 

Vietnam 10006 Landbouw / versterking van 
beroeps- en vakopleidingen 
in tuinbouw aquacultuur en 
fruitbouw in de Mekong en 
Red River Deltas. 

750.000 euro 1 november 
2018 

5% 

Egypte 10007 Landbouw in combinatie met 
water / efficiënt water 
gebruik in landbouw door 
landbouw voorlichting 

1,4 miljoen 
euro  

Projectbudget 
maximaal 
500.000 Euro 

5 november 
2018 

5% 

Colombia  10009 Water en landbouw / 
Versterking van bestaande 
partnerschappen in 
beroepsonderwijs- en hoger 
onderwijsinstellingen, in 
water- en 
landbouwprogramma’s in 
gemarginaliseerde gebieden.  

1,3 miljoen 
euro 

Projectbudget 
maximaal 
500.000 Euro 

5 november 
2018 

10% 

Uganda 10015 Landbouw / 
lerarenopleidingen voor 
agrarisch beroepsonderwijs 
met nadruk op 
melkproductie, tuinbouw en 
aardappelen 

1 miljoen euro 5 november 
2018 

5% 

Bangladesh 10010 Verbetering van kwaliteit van   
reproductieve zorg  - 

900.000 euro 6 november 
2018 

0% 

https://www.nuffic.nl/en/subjects/open-calls/
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Land Call 
nummer 

Thema/subthema Budget  Deadline voor 
indienen 
voorstellen 

Co-
financiering 

ondersteuning omvat 
seksuele voorlichting, 
voorlichting over 
voorbehoedsmiddelen, 
veilige bevalling en 
kraamverzorging en veilige 
abortus. 

Bangladesh 10011 Kledingindustrie / Verbeteren 
van veiligheid op de 
werkvloer (ARBO-
omstandigheden) en 
verbeteren van seksuele en 
reproductieve 
gezondheidszorg en -rechten 
voor werknemers in de 
kledingindustrie.  

900.000 euro 6 november 
2018 

0% 

Zuid-Afrika  10020 Landbouw / versterking van 
vak- en beroepsopleidingen. 

Waardeketen ontwikkeling 
om meer werkgelegenheid te 
creëren in de landbouw 
sector.  

1 miljoen euro 6 november 
2018 

10% 

Burundi 10013 Landbouw / versterking van 
beroepsonderwijs in 
landbouw.  

2 miljoen euro 6 november 
2018 

0% 

Ethiopia 10019 Landbouw / versterking van 
beroepsonderwijs en 
vakopleidingen in landbouw 
inclusief sociale 
vaardigheden, 
ondernemersvaardigheden, 
boekhouden. Speciale 
aandacht voor productie van 
melkproducten en tuinbouw 

 

Het project richt zich op de 
hooglanden van Oromia, 
Amhara, Tigray en SNNPR 
((Southern Nations, 
Nationalities, and Peoples' 
Region).  

2.750.000 euro 6 november 
2018 

0% 

 

Beurzen voor short courses 
Eén van de andere beschikbare subsidies binnen het OKP zijn de beurzen voor deelname aan 
short courses. Hiermee kunnen professionals (dus geen studenten) uit ontwikkelingslanden een 
cursus of korte opleiding volgen in Nederland. De cursus of opleiding moet voor de A-landen 
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(‘Full Programme Countries’) aansluiten bij één van onderstaande vier hoofdthema’s op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking en onderwijs (zoals geïdentificeerd in de Country Plans 
of Implementation per land):  

• Voedselzekerheid 
• Veiligheid en rechtsorde  
• Water  
• Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten   

Voor de B & C-landen kunnen dit ook andere onderwerpen zijn, afhankelijk van wat er in het 
Country Focus-document staat (zoals bijv. ‘Transport’ voor Armenië). Momenteel is er geen 
short courses-aanbod vanuit Nederlandse mbo-scholen, terwijl mbo-onderwijs voor 
ontwikkelingslanden wel erg belangrijk is. Het draagt o.a. bij aan:  

• Het ‘gat’ dichten tussen opgedane skills en behoeften van de arbeidsmarkt;  
• Het linken van opgedane (theoretische) kennis met praktische vaardigheden die zijn 

vereist in de werkpraktijk;  
• Het investeren in onderwijs gericht op meer algemene sociale- en levensvaardigheden.   

Wanneer kom je in aanmerking?   
• De opleiding wordt in het Engels, Frans of Spaans gegeven  
• De opleiding is full-time (m.u.v. e-learning) en duurt minimaal 12, maximaal 365 dagen.  
• De school verzorgt zelf de opleiding, intermediaire organisaties komen niet in 

aanmerking voor subsidie.   
• Instellingen moeten voldoende organisatorische en financiële capaciteit hebben.  
• De ontvangende instelling organiseert verblijf voor de professionals. Hiervoor zijn 

verschillende vergoedingen beschikbaar (zie samenstelling van de beurzen).   
• Als cursussen (deels) buiten Nederland plaatsvinden mag dit alleen in een OKP-land.  • 

Subsidies van het OKP moeten ook voor Nederlandse studenten en staf van 
meerwaarde zijn. Bijvoorbeeld door het organiseren van projecten, activiteiten of 
onderwijs voor de professionals en studenten, wordt de Nederlandse schoolomgeving 
internationaler.   

Wat is de procedure (aanmelding mbo-school, nominaties & selectie 
kandidaten)?  

• De school moet de ‘Code of Conduct’ ondertekenen. Dit wordt geregeld door DUO.  
• Stuur hierna een bericht naar okp@nuffic.nl voor verdere informatie over de procedure.   
• Nuffic maakt een Delta-account om de opleidingen in te registreren.    
• Kandidaten kunnen zich via Delta registreren voor cursussen en een OKP-beurs en 

kiezen uit het aanbod van trainingen en cursussen van Nederlandse 
onderwijsinstellingen. Een aanvrager kan meerdere beurzen toegekend krijgen, alleen 
mag het onderwijs niet gelijktijdig plaatsvinden.  

• De school maakt een selectie uit de aanmeldingen en nomineert de kandidaten 
(professionals).   

• De ambassade maakt een selectie uit de aanvragen/nominaties.   
• De aanvragers ontvangen een overzicht van de kandidaten die wel en niet zijn 

geselecteerd.   
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Voorwaarden t.a.v. de kandidaten?  
De beurzen worden alleen verleend aan aanvragers die in dienst zijn bij een organisatie en de 
training moet bijdragen aan de ontwikkeling van die organisatie. Alle voorgestelde 
kandidaatbursalen voldoen aan harde eisen wat betreft nationaliteit en land van werkgever 
(beide moeten een OKP-land betreffen). Op de website zie je welke landen dit zijn.   

Nominaties?  
Elke nieuwe school krijgt 10 nominaties om mee te starten (let wel, dit zijn alleen nominaties. 
Niet per sé ook 10 geselecteerde kandidaten). Elke school mag een maximaal aantal 
kandidaten per deadline en per modaliteit nomineren. Dit is onafhankelijk van het 
studieniveau, dus als een instelling op hbo-niveau al kandidaten nomineerde, levert het 
nomineren van kandidaten op mbo-niveau geen extra toegestane nominaties op. Per 
deadline wordt het aantal nominaties opnieuw vastgesteld. Dit gebeurt op basis van het 
aantal aanmeldingen uit de vorige selectieronde.   

Vergoeding van kosten?  
Kosten die worden vergoed voor de bursaal: Handling fee; Tuition fee (dit is geen normbedrag, 
maar afhankelijk van het instellingstarief); Travel costs & visa costs (>90 en <90 dagen);  
Subsistence allowance / Subsistence allowance in an OKP country (indien van toepassing);  
Insurance; Study materials; Additional housing 12-42 days (indien van toepassing).  

Wanneer?  
Per jaar zijn er 3 deadlines. Per deadline wordt het budget vastgesteld en gepubliceerd in de 
Staatscourant. Op 6 juni komt de call voor de short courses online en vanaf dan kunnen 
potentiële kandidaten zich registreren voor trainingen of cursussen. Doorgaans kunnen scholen 
vanaf circa 2 weken voor de opening van de call (6 juni) hun cursussen registreren in Delta. De 
deadline voor scholen om de selectie/nominatie van kandidaten door te geven is op 1 
augustus (11:00). De cursussen voor deze call moeten starten tussen 24 november 2019 en 22 
februari 2020.   

Voor een voorbeeld van Short Courses, zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=nOqgdXLWOIM 

 

Meer weten?   
Op de website vind je een overzicht van alle openstaande calls en de toelichting erbij. Per call 
is duidelijk aangegeven welke documenten nodig zijn voor de aanvraag.  

https://www.nuffic.nl/en/subjects/information-for-education-institutions-orange-knowledge/ 

Informatie over groepstrainingen (TMT): 
www.nuffic.nl/en/subjects/tailor-made-training-tmt-orange-knowledge-programme 

En ook een actueel overzicht van de openstaande calls en de aanvraagprocedure en 
deadlines:   

https://www.nuffic.nl/en/subjects/open-calls/ 

https://www.youtube.com/watch?v=nOqgdXLWOIM
https://www.nuffic.nl/en/subjects/information-for-education-institutions-orange-knowledge/
http://www.nuffic.nl/en/subjects/tailor-made-training-tmt-orange-knowledge-programme
https://www.nuffic.nl/en/subjects/open-calls/
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https://www.nuffic.nl/en/subjects/call-for-nominations-for-individual-scholarships-orange-
knowledge/ 

Vragen? 

• Voor vragen over de groepstrainingen: mail tmt@nuffic.nl  
• Voor vragen over de samenwerkingsprojecten: mail gdtenders@nuffic.nl 
• Of bel ons via 070 4260 260 (Nuffic Informatiecentrum), je wordt dan doorverwezen 

naar de juiste persoon.  

 

https://www.nuffic.nl/en/subjects/call-for-nominations-for-individual-scholarships-orange-knowledge/
https://www.nuffic.nl/en/subjects/call-for-nominations-for-individual-scholarships-orange-knowledge/
mailto:tmt@nuffic.nl
mailto:gdtenders@nuffic.nl
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