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Matchmaking GBO 24/5/2019: Agenda
13:30 - 13:35 Welkom + introductie

13:35 - 14.00 Resultaten uit het project GBO

14.00 - 15.00 Biobased onderwijs en onderzoek in de regio

Veerle Lamote (HoGent)

Han van Osch (HZ UoAS)

Bas Koebrugge (Avans, digitaal platform)

15.00 - 15.55 Matchmaking op informatiemarkt

15.55 - 16.00 Afsluiting en aansluitend netwerkborrel



14 partners uit de Vlaams-Nederlandse grensregio werken 

samen aan de ontwikkeling van Biobased Onderwijs
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Doelstellingen

2016 - 2019
• Inventariseren vraag naar competenties, 

infrastructuur, personeel bij bedrijven in 

biobased economie

• Onderwijs- en bijscholingsprogramma’s 

ontwikkelen

• Creëren van grensoverschrijdende 

trainings- en oefenfaciliteiten
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Doelstellingen

2016 - 2019
• Vergroten uitwisseling onderwijsmodules, 

docenten en studenten

• Verstevigen samenwerking onderwijs en 

bedrijfsleven

• Vergroten instroom studenten biobased

onderwijs en uitstroom richting biobased

economy
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Werkpakket 3

Inventarisatie 

Marktvraag 

Biobased Sector



Afgeronde marktconsultatie: 

• Inzicht in vraag naar competenties

• Inzicht in de vraag naar opleidingen 

en/of bijscholing

• Inzicht in de behoefte aan (test) 

faciliteiten

Resultaat
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Werkpakket 4

Kennis en 

vaardigheden



• Doorlopende leerlijnen MBO/HBO, hoger, 

levenslang 

• Lesmodules MBO/HBO, hoger, levenslang

• Om- en bijscholingsprogramma’s

• Interactief lesmateriaal, Biobuilder®

Doelstelling
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4 leerlijnen MBO/HBO en hoger onderwijs



• Biogebaseerde waardeketen

• Systeem- en duurzaamheidsdenken

• Valorisatiecompetenties

• Transversale competenties

Doorlopende   

leerlijnen
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8 lesmodules, o.a. 

• Algenteelt

• Bioplastics – myceliumcomposieten

• Productie en verwaarding van 

natuurvezels

MBO onderwijs
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17 lesmodules, o.a. 

• Fermentatietechnologie 

• Bioprocessing

• Synthese biosurfactant

• Systeem- en 

duurzaamheidsdenken

• Biobased bouwen

HBO/Bachelor
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1 lesmodule: 

• Techno Economische analyse 

voor de Biobased Economy

Master
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• Biobased Energy 

• Biobased Bouwen

Massive Open    

Online Courses
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9 om- en bijscholingsprogramma's 

op diverse niveaus:

• Postgraduaat biogebaseerde en 

circulaire economie

• Teach-the-teachers

• Bijscholing voor werknemers

Om- en 

bijscholing
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Interactief spel om 
biogebaseerde waardeketens
in beeld te brengen

Biobuilder

16



Werkpakket 5

Trainings- en 

research

faciliteiten



• Inventarisatie trainings- en research-

faciliteiten

• Ontwikkelen shared facility netwerk-

programma

• Ontwikkelen van onderzoekend leren 

programma’s

Doelstelling 
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• Weinig ervaring met shared facility network

• Uitbreiding en professionalisering 

faciliteiten gewenst

• Hybride leeromgeving nodig voor opleiden 

biobased professionals

Conclusies onderzoek
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• Onderwijspartners in het project hebben 

extra geïnvesteerd in faciliteiten/

apparatuur, gericht op de biobased
ontwikkelingen in de regio

Acties nav onderzoek
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Algen- en insectenkweek, bio-plastics,  

verwaarding reststromen, biodiesel, 

eco-design, analyse inhoudsstoffen planten, 

fermentatie,  onderzoek natuurvezel versterkte 

kunststoffen, productie en verwaarding

vezelgewassen

Faciliteiten/ 

apparatuur voor
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• Dit is ondergebracht in het digitale 

platform van GBO.

Shared facility 

netwerk programma 
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Werkpakket 6 

Samenwerken     

en netwerken
....

(Digitaal Platform)



Doelstelling
Het sterk vergroten van de 

grensoverschrijdende uitwisseling 

van onderwijsmodules, docenten en 

studenten tussen alle biobased 

onderwijsinstellingen in de gehele 

grensregio, door het creëren van 

een grensoverschrijdend 

kennisnetwerk en een daarbij 

ondersteunend digitaal platform.
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Resultaat
Digitaal platform, te gebruiken via 

www.biobasednetwork.eu. 

Op het platform:

• Biobased onderwijsmateriaal voor 

studenten èn professionals

• Biobased experts in verschillende 

categorieën 

• Biobased stageopdrachten

• Mogelijkheden facility sharing

• Biobased events

25
www.biobasednetwork.eu

http://www.biobasednetwork.eu/
http://www.biobasednetwork.eu/


Ná het project
Aansluiting bij (inter)nationale 

projecten, zodat meer en meer 

content en gebruikers worden 

verzameld binnen het platform:

• Landelijk Biobased Kennisnetwerk 

(14 Nederlandse hogescholen)

• BioCannDo (België, Duitsland & 

Italië)

• URBIOFuture (H2020)
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Colofon: www.biobasedonderwijs.eu


