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Lentiz onderwijsgroep

• 14 scholen in het vo (8) en mbo (6)
• Groen en grijs onderwijs
• Speerpunt: internationalisering als voertuig 

om de regio te dienen



Consortium

- 14 partners: Spanje, Denemarken (2), 
Noorwegen, Zweden, Finland, UK, NL, 
Letland, Estland, België, VET-Advice, 
Pearson

- Gezamenlijke historie 



Goal & Objective project

• Goal: 
Bijdrage leveren aan de vraag in de agri-
sector om goed opgeleid personeel tbv
efficiënte productie
• Objective:
Implementeren van specialistische modules 
in de Europese mbo-curricula tbv vergroten 
kennis en vaardigheden in de sector



Resultaten
• 12 educatieve modules (theorie en stage)
• Handboek implementeren ECVET
• Teacher Training voor international

classroom 
• Multiplier event in Finland 2019



Hoe gestart?

• Subgroupen met gedeelde 
verantwoordelijkheid:
– A: ECVET + module descriptions
– B: Theory + werkboeken
– C: Teacher Training
– D: Student Mobilities



Inzoomen: theory & workbook

- ECVET: voor, tijdens en na de module
- Koppeling tussen learning outcomes, 

criteria en bewijslast  



Waar lopen we tegenaan?

• Activiteit voor en na de module vormgeven
• Een vergelijkend overzicht van de 

verschillende systemen van de landen
• Hoe modules weg te zetten in NLs

curriculum?  keuzedeel?
• Hoe soft skills te valideren? En hoe deze te 

valideren op Europees herkenbare wijze?
• AVG



List of modules 
• Lentiz NL: Use of Soil Water
• Bygholm Denmark: The Use of GPS controlled machinery..
• Grasten Denmark: Management of High yielding Dairy cows
• Production & Quality control of farm produced food
• Grans Sweden: Animal Health in milk production
• Norway Lena Valle: Developing food business
• Latvia Smiltenes: Seasonal fruits & vergetables in menu
• UK: Renewable Energy 
• Finland: Wild Food, nature based production
• Spain: Mediterranean Cuisine
• Estonia Olustvere: Meat processing
• Aeres: Feeding the City
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