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Voorwoord

SAMEN WERKEN AAN 
ONDERWIJSVERNIEUWING

Voor u ligt de tweede versie van KOERS. Het maga-

zine informeert u over ontwikkelingen in de samen-

werking tussen onderwijs, bedrijfsleven en organisa-

ties in de regio’s waarin het Alfa-college actief is. 

Binnen het Alfa-college besteden we op alle niveaus 

veel aandacht aan onderwijsvernieuwing. Docenten 

zoeken naar nieuwe manieren om onderwijs te ver-

zorgen en studenten willen ook op andere manieren 

onderwijs krijgen. Doel is meer creativiteit en onder-

nemerschap aan te boren en meer permanent aan te 

sluiten op ontwikkelingen om ons heen. Dat kan  

alleen maar in goed samenspel met onze partners in 

de regio.

Al die vernieuwing lijkt een lappendeken van allerlei 

initiatieven, maar er ligt een duidelijke visie onder. De 

derde koersuitspraak uit ons strategiedocument 

“Doelbewust naar buiten” vat die visie in één regel 

samen: “Wij werken in duurzame, regionale netwer-

ken aan toonaangevend onderwijs.” Dat is precies 

wat we doen en daarmee onderscheiden we ons. 

Onze omgeving ziet en waardeert dat ook.

Innoveren is leuk en belangrijk. Tegelijk is het ook 

spannend om innovatie in balans te brengen met het 

bestaande onderwijsprogramma. Hoe verhoudt inno-

vatief onderwijs zich bijvoorbeeld tot de urennorm, 

BPV-tijd en straks de keuzedelen? En hoe kun je inno-

vatie blijvend inbedden in je pedagogisch-didactische 

visie? Het is een uitdaging én een opdracht voor  

onderwijsteams om dat te onderzoeken.

In deze uitgave van KOERS laten we u kennismaken 

met initiatieven en projecten die, naast de deelprojec-

ten in het programma Regionaal co-makership,  

binnen het Alfa-college in nauwe samenwerking met 

externe partners worden uitgevoerd. Naast het maga-

zine ‘KOERS’, dat twee keer per jaar verschijnt, zal 

geregeld een aparte nieuwsbrief verschijnen die  

zich richt op de ontwikkelingen in het programma  

Regionaal co-makership. 

Ik wens u veel leesplezier toe!

Christien de Graaff

Lid College van Bestuur

Alfa-college
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ONLINE INTERIEURADVIES 
VAN STUDENTEN OP E-DZIGN.NL

Een student inhuren voor interieuradvies, dat kan via 

de website e-dzign.nl. Interieurdesign-studenten leve-

ren kleuradviezen, 3D-plattegronden, moodboards en 

lichtplannen voor particulieren en organisaties. Zij 

doen dit als zelfstandig ondernemer, voor eigen reke-

ning en risico. Want hoe leer je de praktijk beter, dan 

al tijdens je studie als zelfstandig ondernemer aan de 

slag te gaan?

NIEUWE ECONOMIE

“De wereld verandert”, zegt docent Kasper Wubbels. 

“Winkelpanden staan leeg. We kunnen niet meer  

tegen onze studenten zeggen: “Kijk, daar kom jij  

terecht.” Daarom hebben we de website E-dzign op-

gericht, waarop onze studenten hun diensten als  

zelfstandig ondernemers kunnen verkopen - zoals  

het past bij de nieuwe economie.”

“We willen ze laten voelen hoe het is om winst of 

verlies te draaien”, vervolgt Kasper. “Dat maakt ze 

ook veel meer betrokken. Ze zijn nu zelfs stiekem  

onder Engelse les met E-dzign bezig, omdat ze graag 

mooie producten willen maken - want dat levert meer 

geld op. En dat is mooi, want we willen graag dat ze 

denken: “Hé, dit is zo’n leuk trucje. Als ik van school 

af kom, ga ik mijn eigen site beginnen.” 

Charissa de Boer, student Interieurdesign, beaamt 

dat: “Je bent bezig voor echte klanten en dat geeft 

een extra motivatie. We werken vaak aan fictieve  

opdrachten tijdens de studie, maar bij E-dzign leren 

we hoe interieurdesign in de praktijk werkt. En dat is 

echt heel leuk.”

“De wereld verandert. Winkelpanden staan leeg. 
  We kunnen niet meer tegen onze studenten zeggen: 
“Kijk, daar kom jij terecht.””

http://e-dzign.nl/
http://e-dzign.nl/


“HET ZAG ER ZO 
PROFESSIONEEL EN 

GAAF UIT, DAT WE DIT 
MET VEEL VERTROUWEN 
NAAR DE KLANT HEBBEN 

GESTUURD. EN DIE REAGEERDE 
ONTZETTEND POSITIEF”

INTERIEURONTWERP VOOR GRONINGER 

IJSSALON

Een grote opdracht voor E-dzign was het ontwikkelen 

van een interieurontwerp voor een nieuwe ijssalon  

in Groningen. Martin Haikens van reclamebureau  

De Merkstudio uit Groningen vertelt: “Deze nieuwe 

ijs salon vroeg ons hen te helpen met hun naam,  

huisstijl en drukwerk. Daarnaast hadden ze advies  

nodig over de inrichting van de winkel. We wilden dit 

laatste graag uitbesteden aan E-dzign, aangezien 

deze studenten zijn gespecialiseerd in het ontwerpen 

van interieurs en de digitale presentatie daarvan.” 

De opdracht kwam terecht bij Charissa: “Ik kreeg 

plattegronden en voorbeeldfoto’s toegestuurd en 

daar ben ik mee aan de haal gegaan. De huisstijl was 

al duidelijk, dus die heb ik verwerkt in het uiteindelijke 

3D-ontwerp. En dat ging heel goed en soepel. Via de 

chat kon ik bijvoorbeeld vragen stellen en beantwoor-

den en foto’s doorsturen naar de opdrachtgever.” 

FANTASTISCH MOOI WERK

“Wat we van de student terugkregen, was heel  

professioneel. Fantastisch mooi werk”, zegt Martin. 

“Als we dit hadden laten doen door een interieur-

designer, dan waren we minimaal € 1.000,- kwijt  

geweest. Nu maar een fractie daarvan. Binnen een 

week - want we hadden een strakke deadline - heb-

ben we wel 8 tot 10 visuals voor gekregen van  

Charissa. Het zag er zo professioneel en gaaf uit,  

dat we dit met veel vertrouwen naar de klant hebben 

gestuurd. En die reageerde ontzettend positief.”

“Deze vorm van onderwijs werkt zo goed, dat ook 

andere opleidingen interesse hebben getoond. Wat 

mij betreft wordt dit de nieuwe leermethode binnen 

heel het Alfa-college!”, sluit Kasper af.
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EXTRA SET HANDEN OF OGEN

“We zijn het project Zorg en Techniek gestart om 

onze studenten kennis te laten maken met hoe tech-

nologische middelen in de praktijk kunnen werken. 

Medewerkers in de zorg zien digitalisering vaak nog 

als bedreiging: gaan robots straks onze baan overne-

men?”, vertelt docente Hettie Zweers. “We willen 

onze studenten laten zien dat techniek juist een aan-

vulling kan zijn voor hun werk. Een sensor kan je bij-

voorbeeld helpen door te detecteren dat een cliënt ’s 

nachts uit bed is gevallen, zodat je een melding krijgt 

en erheen kan. Op die manier kan technologie een 

extra set handen of ogen zijn.”

Student Gretha Brink ziet ook dat de zorg steeds digi-

taler wordt: “Als BBL-student kom ik al uit het werk-

veld. Ik zie wel steeds meer technologische ontwikke-

lingen voorbij komen, maar deze staan op de plekken 

waar ik werk vaak nog echt in de kinderschoenen. 

Tijdens de opleiding ontdekte ik eigenlijk pas hoe 

domotica mijn werk makkelijker kan maken.” 

BRON VAN KENNIS

Dat is ook het doel van ondernemer Fred te Riet: laten 

zien hoe technologische middelen het leven makkelij-

ker kunnen maken. Bijvoorbeeld met ’t Stadhuys in 

Coevorden, een plek waar mensen domotica kunnen 

ontdekken. In dit geval voornamelijk technologie die 

Zorg en Techniek

ZORG EN TECHNIEK: 
EEN STEEDS MEER 
ONLOSMAKELIJKE COMBINATIE

De wereld wordt steeds digitaler. En daarmee de zorg ook. Technologie kan een oplossing bieden voor veel behoeftes 

die zowel patiënten als medewerkers hebben. Denk aan Skypen met de huisarts, bloeddruk meten met een app, uit-

slagen van ziekenhuisonderzoek thuis op de computer bekijken. Dat dit soort slimme, technologische oplossingen de 

toekomst zijn, zag ook de opleiding Verpleegkundige/Verzorgende IG van het Alfa-college. Daarom besloot zij steeds 

meer aandacht te geven aan digitalisering in de zorg.

“Gaan robots straks de 
banen van zorgmede-
werkers overnemen?”
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Zorgrobot Zora
Om het gesprek over zorg en techniek op gang te krij-

gen, heeft het Alfa-college zorgrobot Zora aangeschaft. 

Docent Hettie: “Zora is een kleine, schattige robot die 

studenten mee kunnen nemen op pad, naar de werk-

vloer. En dat werkt, want Zora staat garant voor conster-

natie en leuke gesprekken, waar ze ook komt.”

“Wij hebben Zora eens meegenomen naar een zorgvilla”, 

vertelt student Gretha. “Daar hebben we haar bijvoor-

beeld liedjes laten zingen voor een groep bewoners. Ik 

merkte al wel gelijk dat je de programmering van zo’n 

robot wel moet af stemmen op je doelgroep. Een hip 

dansnummer werkt natuurlijk niet bij ouderen, maar een 

ouderwets volksliedje weer wel. Hoe Zora mij zou kun-

nen helpen in mijn werk? Ze zou bijvoorbeeld een blinde 

cliënt de krant voor kunnen lezen. Of bingo spelen  

met een groep ouderen, terwijl ik iemand anders kan  

helpen.”

er voor zorgt dat mensen langer zelfstandig thuis 

kunnen blijven wonen. “Ik werk al geruime tijd samen 

met het Alfa-college. We zijn een bron van kennis 

voor elkaar”, vertelt Fred. “Studenten kunnen bij-

voorbeeld in ’t Stadhuys stagelopen en op die manier 

ontdekken welke technische hulpmiddelen er zijn. En 

zij kunnen mij vervolgens ook weer voorzien van nieu-

we kennis door het hulpmiddel te testen in de prak-

tijk: werkt deze technologie echt voor de doelgroep?” 

DOMOTICA VAST ONDERDEEL IN LESPAKKET

“Ons uiteindelijke doel als opleiding is dat we straks 

mensen afleveren die up-to-date zijn in hun kennis 

van digitalisering in de zorg en in hun werk zelf op 

zoek gaan naar technische middelen die de zorg  

kunnen verbeteren”, zegt Hettie. “De afgelopen tijd 

hebben we vooral geëxperimenteerd hiermee, maar 

vanaf komend schooljaar gaan we domotica ook echt 

als standaard onderdeel in het lespakket opnemen.” 

Fred beaamt het belang van actuele vakkennis voor 

zorgstudenten: “Ik vind het super essentieel dat 

mbo-studenten goede praktijkervaring opdoen. Dat 

hun opleiding naadloos aansluit bij wat de praktijk 

nodig heeft. En daar slaagt het Alfa-college goed in, 

volgens mij.”



Jonge, goede vakmensen afleveren aan techniek-

bedrijven uit de regio: dat is het doel van het Regionaal 

Techniek Centrum (RTC) in Hardenberg. Techniek-

studenten komen tijdens hun studie in dienst bij het 

RTC. Als ze worden aangenomen, krijgen ze gemiddeld 

één dag per week praktijkonderwijs vanuit het RTC en 

het Alfa-college en werken ze vier dagen per week voor 

een bedrijf in de regio - waar ze na hun diploma vaak 

ook direct aan het werk kunnen. Met het project RTC 

2020 tilt het RTC zichzelf op een hoger niveau, zodat 

het RTC lokale bedrijven nog meer kan bieden en daar-

mee de bedrijvigheid in de regio kan blijven versterken.

DETACHEREN EN ONTZORGEN

“Je leert toch het beste door te doen”, zegt Yarèl 

Hans, student Allround verspaner. En daarmee vat 

Yarèl precies de onderwijskracht van het RTC in  

Hardenberg samen. Zo’n 70 bedrijven uit de regio van 

Hardenberg en 115 studenten vanuit het Alfa-college 

zijn bij dit opleidingscentrum aangesloten. Het RTC 

neemt de studenten in dienst en detacheert hen bij de 

bedrijven. “Bedrijven in de regio hebben vaak moeite 

RTC HARDENBERG HOUDT 
TECHNISCHE VAKMENSEN  
IN DE REGIO

om vakmensen in deze sector te vinden, ook omdat 

studenten vaak naar grotere steden als Zwolle trok-

ken om daar het vak te gaan leren en beoefenen”, 

zegt docent Hendrian ’t Hof. “Het RTC houdt de  

studenten hier, waardoor bedrijven toch goede vak-

mensen kunnen aantrekken. Bovendien nemen wij de 

begeleiding van de studenten voor onze rekening, 

dus feitelijk kunnen we de bedrijven op die manier 

ontzorgen.” 

DUURZAME SAMENWERKINGEN MET  

BEDRIJVEN

Het Alfa-college heeft in 2015 subsidie toegekend ge-

kregen voor het project RTC 2020. Hiermee kan het 

RTC zijn ambities voor het jaar 2020 waarmaken. En 

dat is: “Nog meer kwaliteit bieden en daarmee duur-

zame samenwerkingen aangaan met bedrijven uit de 

regio, zodat het RTC een stevige basis krijgt, midden-

in de regio”, aldus Joost Liese, manager van het RTC. 

“We verbreden en verdiepen ons lespakket. Bij een 

aantal opleidingen willen we naast het mbo-niveau 2 

ook niveau 3 gaan aanbieden. Daarvoor passen we 
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RTC2020

“We vragen de aangesloten bedrijven regelmatig wat 
zij belangrijk vinden in ons onderwijs. Met aanpassin-
gen in het lespakket voldoen we aan de vragen en be-
hoeftes uit de regio”

nieuwe methoden toe, passen we het gebouw aan, 

schaffen we nieuwe machines aan. Dat hadden we 

niet kunnen doen zonder deze subsidie. Wat aange-

sloten bedrijven van deze verbeterslag merken? De 

afdeling RTC Bouw heeft bijvoorbeeld een nieuwe 

CNC-machine aangeschaft, omdat bouwbedrijven in 

de regio steeds meer vraag hebben naar interieur-

bouw en meubelmakerij. Met deze machine kunnen 

studenten ervaring opdoen met deze machine en 

daarmee aan de behoefte gaan voldoen.”

‘JONGENS WAAR WE WAT MEE KUNNEN’

“Met het RTC proberen we zo goed mogelijk aan te 

sluiten op de vraag van het bedrijfsleven”, gaat  

Hendrian verder. “Daarom vragen we onze aangeslo-

ten bedrijven ook regelmatig wat zij belangrijk vinden 

in ons onderwijs. Zo hebben we laatst de conclusie 

getrokken dat we het vak Polytechniek wat terug 

konden schroeven, omdat het bedrijfsleven vond dat 

dit in de praktijk minder nodig was. En hebben we het 

vak Tekeninglezen geïntensiveerd, omdat daar wel 

veel behoefte aan was. We willen studenten afleveren 

waarvan de bedrijven zeggen: ‘dit zijn jongens waar 

we wat mee kunnen en die we als vakmensen aan het 

werk kunnen zetten’.”

VIER JAAR WERKERVARING ALS STARTPUNT

Eén van die jongens is Yarèl. Yarèl is bijna afgestu-

deerd en gaat - na vier jaar werkervaring te hebben 

opgedaan tijdens zijn studie bij machinefabriek  

Marcon B.V. - straks vijf dagen in de week werken bij 

ditzelfde bedrijf. “Door al die praktijkervaring heb ik 

inmiddels al heel wat kennis opgebouwd. En het  

bedrijf weet na vier jaar precies wat het aan me heeft. 

Ik zie mezelf hier nog heel wat jaren werken!”



“BEDRIJVEN IN DE
 REGIO HEBBEN VAAK MOEITE 
OM VAKMENSEN IN DE TECHNIEK-
SECTOR TE VINDEN. WIJ KUNNEN 
ZE DAARMEE ONTZORGEN”

10



Adver-game MakeMe

ADVER-GAME 
LAWI SPORTSWEAR: 
KIES JE WIELREN-
KLEDING VIA EEN 
GAME

GEEN SAAIE CATALOGUS, MAAR SPEELSE 

GAME

“We wilden graag op een speelse manier ons assorti-

ment in wielrenkleding onder de aandacht brengen, 

waarbij wielrenners ontdekken welke kleding ze nodig 

hebben bij welke weersomstandigheden en dat ze 

deze kleding ook kunnen personaliseren”, vertelt  

Edgar Hamming van Lawi Sportswear. Zijn bedrijf is  

gevestigd in Drachten en maakt wielerkleding op maat. 

“Tijdens een bezoekje aan de supermarkt bedacht ik  

- tussen de pakken vla - het idee van een game. Dat leek 

me wat leuker dan een statische catalogus. Studenten 

van het Alfa-college zijn enthousiast met dit idee aan 

de haal gegaan en zijn zelfstandig de game gaan ont-

wikkelen. Ik was achteraf wel benieuwd naar wat tus-

sentijdse resultaten, maar ik ben tevreden over het 

eindproduct en dat is het belangrijkst. De studenten 

hebben de game opgeleverd zoals ik die oorspronkelijk 

had bedacht, met nog wat goede aanvullingen, waar-

mee we straks naar de wielrenverenigingen kunnen!” 

EIGEN WERK IN DE GOOGLE PLAY-STORE

“Lawi Sportswear had een basisidee over wat voor 

game ze zouden willen. Ik ben op gesprek geweest, 

heb meegedacht en toen zijn we de game gaan  

ontwikkelen”, vertelt student Yorel Groman. “Eerst 
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hebben we de verschillende elementen in het spel  

aangemaakt, toen alles aan elkaar gekoppeld en het 

daarna visueel gemaakt. Tussendoor vroegen we de 

groep om feedback. Zij kwamen bijvoorbeeld met het 

idee om te tappen op het beeldscherm om het poppe-

tje te laten fietsen. Ik vond het heel leuk om te werken 

aan iets dat straks uitkomt en in de Google Play-store 

staat. En het was voor mij heel leerzaam om je eigen 

planning te maken en altijd op zoek te zijn naar verbe-

teringen in je eigen spel.”

NIEUWE VORM VAN ONDERWIJS

Docent Esther Plomp is enthousiast over de game: “We 

willen de verrassende kant van game design laten zien. 

Aan de buitenwereld, maar ook aan de studenten zelf. 

Want deze mensen zijn in staat om geweldig werk af te 

leveren”. “We vinden het heel belangrijk om studenten 

zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk. Daar-

om werken de studenten drie dagen per week zelfstan-

dig aan een opdracht voor een externe partij. Ze onder-

houden zelf het contact met de opdrachtgever en ze 

presenteren iedere vrijdag aan de klas wat ze afgelopen 

week hebben gedaan. Eigenlijk springt de docent alleen 

nog bij als ze een vraag hebben of ergens tegenaan  

lopen. Ik merk dat de studenten heel verantwoordelijk 

en serieus met hun opdrachten omgaan en er eer aan 

willen behalen. Ik ben heel trots op ze!”

Wie denkt aan gaming, denkt vaak nog aan: compu-

terspelletjes spelen. Maar gaming heeft een grote 

vlucht genomen in wat het kan betekenen voor de 

maatschappij. Games kunnen gezondheid verbete-

ren, complexe onderwerpen uitleggen, nieuwe vaar-

digheden helpen aanleren. Of een product helpen 

onder de aandacht te brengen, zoals Game Architec-

ture and Design-studenten deden voor Lawi Sports-

wear uit Drachten.

“We willen de verrassende kant van game design laten zien. 
Want deze mensen zijn in staat om geweldig werk af te leveren”
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Deelprojecten

Op 1 september 2015 is het programma Regionaal 

co-makership officieel van start gegaan. Hoe gaat het 

met de acht deelprojecten, nu er subsidie is gekomen 

voor de plannen? Programmamanager Gerard Krikken 

vertelt: “De deelprojecten ontwikkelen zich allemaal op 

hun eigen manier, maar over het algemeen gaat het 

goed! De projecten AC Duurzaam, Praktijk Instituut 

Techniek en Werkplaats Entree gaan verder in de ingesla-

gen weg en zijn volop aan het werk met bedrijven waar 

ze al afspraken mee hadden gemaakt. Oplaadpunt Hu-

nebedcentrum/Geopark De Hondsrug, Oplaadpunt Het 

Klooster en Vitaal Vechtdal zijn echt nieuwe projecten en 

zijn hun plannen in de praktijk aan het brengen. ReCoMa 

2.0 is bijvoorbeeld een hechte samenwerking aangegaan 

met Hanze Hogeschool. En de ICT Academy had een  

valse start, maar we zijn nu in gesprek met bedrijven in 

Hoogeveen om deze nieuw leven in te kunnen blazen.”

MOOIE ONTWIKKELINGEN

Wat zijn in het oog springende ontwikkelingen bij de 

deelprojecten? Gerard: “Een leuk voorbeeld is bijvoor-

beeld het Energieloket in Hoogeveen, dat is gestart van-

uit AC Duurzaam. Hier kunnen particulieren en organisa-

ties een energiescan laten uitvoeren van hun gebouwen. 

Studenten gaan op pad met een warmtescan-camera, 

waarbij ze het gebouw, de installaties en bouwkundige 

staat onderzoeken. Vervolgens brengen ze een advies op 

maat uit met daarin aanpassingen die de opdrachtgever 

zou kunnen doen. De gemeente Midden-Drenthe heeft 

het Energieloket inmiddels voor de tweede keer een  

UPDATE ACHT
RIF-PROJECTEN

In 2015 heeft het Alfa-college subsidie gekregen voor het programma ‘Regionaal co-makership, een publiek 

private samenwerking’, gefinancierd vanuit het Regionaal Investerings Fonds van het beroepsonderwijs. Dit pro-

gramma bestaat uit acht deelprojecten, die allemaal één ding gemeen hebben: ze werken vanuit de visie van 

Regionaal co-makership. Oftewel, in deze deelprojecten staat de samenwerking van het beroepsonderwijs met 

het regionale bedrijfsleven centraal. 

Onderzoek Regionaal co-makership
Het Alfa-college gaat steeds meer onderwijs geven in de 
vorm van Regionaal co-makership. Hoe kunnen we dit 
op een nog hoger plan tillen? En wat voor leiderschap 
vereist deze vorm van onderwijs? Dit is iets waar het  
lectoraat Duurzame Innovatie onderzoek naar gaat 
doen. In de volgende editie van KOERS vertellen we  
hier uitgebreider over.

opdracht gegeven om een groot gebouw in de regio te 

scannen. Dat zijn mooie ontwikkelingen.”

VERBINDING TUSSEN ONDERWIJS EN BEDRIJFS-

LEVEN VERSTERKEN

Dit soort ontwikkelingen komen onder meer voort uit 

het feit dat Regionaal co-makership steeds meer partijen 

aan zich weet te verbinden. “Provincies en gemeenten 

zijn heel enthousiast en haken aan. Daarnaast hebben 

we onze adviesraad ingevuld, waarin mensen zitten uit 

overkoepelende organisaties, zoals uit de Samenwer-

kingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). 

De SBB ziet zoveel potentie in de opzet van Regionaal 

co-makership, dat ze aan ieder deelproject een adviseur 

willen koppelen. Deze adviseurs kunnen als een soort 

intermediairs fungeren tussen het onderwijs en het be-

drijfsleven, behoeften van beide partijen signaleren en 

op elkaar afstemmen en op die manier de verbinding 

tussen beide versterken.”

PLANNEN VOOR AANKOMEND STUDIEJAAR

In het aankomende studiejaar ligt de focus vooral op 

doorontwikkeling en uitbreiding. Niet alleen meer on-

derwijsteams binnen het Alfa-college moeten betrokken 

gaan raken, maar Regionaal co-makership wil ook meer 

bedrijven laten aanhaken, zodat er nóg meer innovatie-

ve regionale projecten kunnen worden uitgevoerd tus-

sen het onderwijs en het bedrijfsleven. Iets waar beide 

partijen veel aan kunnen hebben. 

Ook samenwerken met het Alfa-college?
Benieuwd wat uit een samenwerking tussen het  
Alfa-college en jouw organisatie kan ontstaan, in het  
kader van Regionaal co-makership? Aansluiten als  
particulier, bedrijf of instelling kan altijd en op ieder  
moment. Neem contact op met programmamanager  
Gerard Krikken (g.krikken@alfa-college.nl) of sluit aan via 
een eigen contactpersoon.

mailto:g.krikken@alfa-college.nl
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Ruud Slot van De ZorgZaak is een gedreven pionier 

van Oplaadpunt Het Klooster. Hij werkt hard aan de 

fysieke inrichting van het voormalige kloostergebouw 

in Hoogeveen: “We hopen in het najaar Het Klooster 

te kunnen openen. Daarna begint het ‘echte’ werk: 

het opzetten van een leerwerkplek waar de verande-

rende vraag in de zorg aansluit op het onderwijsaan-

bod in het hbo en mbo.”

HET KLOOSTER CREËERT LEERWERK-
PLEK VOOR VRAGEN EN ANTWOORDEN 
OVER GEZONDHEID EN VITALITEIT 

Mbo- en hbo-studenten van Alfa-college en Stenden 

Hogeschool van de opleidingen Zorg, Techniek,  

Leisure en SPH hebben al diverse onderzoeksopdrach-

ten uitgevoerd voor Het Klooster. Ruud Slot: “Het is  

belangrijk om van elkaar te leren over zorg, techniek 

en duurzaamheidsvragen. Soms moeten we de echte 

vraag achterhalen; alleen een product verkopen is 

meestal niet de enige oplossing. Samen met het  

onderwijs willen we vragen van potentiële klanten in 

kaart brengen: wat vinden zij belangrijk, is hun huis 

geschikt voor een bepaalde technische oplossing,  

is een product afdoende of is er een achterliggende 

vraag naar bijvoorbeeld meer sociale contacten?” 

Er komt een professioneel adviescentrum in het Klooster, 

waar de klant persoonlijk antwoord krijgt op vragen over 

gezondheid, vitaliteit en gedrag. Slot: “Daarbij richten 

we ons vooral op preventie: wat kun je doen om mensen 

langer gezond te laten blijven. Iedereen heeft er de 

mond van vol, maar er wordt weinig concreet voor  

georganiseerd. Wij willen de handschoen oppakken.  

Preventie is ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van 

leven en levert daarnaast ook een kostenbesparing op.” 

ERVAREN IN HET BELEEFHUIS

Bij het adviescentrum komt ook een beleefhuis. Klan-

ten kunnen in een ‘huis’ met verschillende ruimten 

zoals gang, woon- en slaapkamer en douche, ervaren 

wat er mogelijk is aan moderne technieken, comfort 

en voorzieningen. Zo kunnen klanten bepalen wat in 

hun situatie het beste past.

Fred Schuurman en Ronald Idema van de Technische 

Unie, één van de  samenwerkingspartners in Oplaadpunt 

Het Klooster, werken mee aan het beleefhuis. Fred 

Schuurman: “Domotica kan een rol spelen in de veran-

derende zorg- en welzijnsvragen. De Technische Unie laat 

zorg- en comfortproducten zien, zowel in het beleefhuis 

als digitaal op www.thuiscomfort.nl. De professionals die 

nu in de zorg werken, houden de ontwikkelingen al  

amper bij. Daarom is het van belang om een goede aan-

sluiting te hebben tussen onderwijs en praktijk.“

Ruud Slot: “De samenwerking vergt veel van alle partij-

en, maar kan veel opleveren. Mbo en hbo moeten meer 

aansluiten bij het werken in de zorg. De zorg stopt niet 

om 17 uur, maar is er 24 uur per dag, 7 dagen in de 

week. Het onderwijs leidt nu op voor een vak, maar 

moet ook meegaan in de dynamiek. Met dit traject  

kunnen we een onderwijsdynamiek creëren waar ieder-

een profijt van heeft.”

Deelproject Het Klooster is één van de acht deelprojecten van 
het programma Regionaal co-makership van het Alfa-college.

http://www.thuiscomfort.nl/
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Inwoners van Groningen en Drenthe zijn zich er niet altijd van bewust, maar zij wonen en werken iedere dag in 

een uniek gebied: de Hondsrug. Deze zandrug ontstond zo’n honderdduizend jaar geleden tijdens de ijstijden en 

er leven al duizenden jaren lang mensen. Unesco heeft dit gebied, met dank aan zijn unieke geologie en rijke 

historie, tot eerste geopark van Nederland benoemd. 

Oplaadpunt Hunebedcentrum/Geopark De Hondsrug in Borger promoot het gebied: in samenwerking met in-

woners, bedrijven, organisaties, overheid en onderwijs ontstaan gebiedsverhalen en worden  arrangementen 

ontwikkeld voor jong en oud om het gebied te beleven. De inzet en inspiratie van studenten zijn daarbij van 

grote meerwaarde. Het is één van de deelprojecten van Regionaal co-makership waar studenten van het hbo 

(Stenden Hogeschool) en het mbo (Alfa-college) samenwerken in een leerwerkbedrijf. 

“VERSCHILLENDE SOORTEN DENKKRACHT LEIDT 

VAAK TOT HET BESTE RESULTAAT”

Hein Klompmaker, directeur van het Hunebedcen-

trum en Cathrien Posthumus, manager van Geopark 

De Hondsrug, werken samen in het Oplaadpunt. “In 

maart 2016 zijn we begonnen met een groep van 

twaalf mbo-studenten van verschillende opleidingen 

van het Alfa-college in Hoogeveen. Studenten van de 

Business School, maar ook van Zorg & Welzijn en 

Techniek. Half april sluit een groep hbo-studenten van 

Stenden Hogeschool Emmen aan bij het leerwerk-

bedrijf. We werken in Regionaal co-makership, samen 

met onderwijs en bedrijfsleven: we gaan samen  

onderzoeken, ontdekken en ontwikkelen. Dit  leidt 

vaak tot het beste resultaat”, aldus Klompmaker. 

“JONGEREN DENKEN ANDERS”

Cathrien Posthumus vult dit aan: “We willen concrete 

activiteiten en arrangementen gaan ontwikkelen bij 

ons Oplaadpunt. Hier hebben we de frisse ideeën van 

jongeren heel hard bij nodig. Jongeren denken anders. 

We zien het geopark als een groot gebied waar  

thema-expedities kunnen worden gemaakt, bijvoor-

beeld het thema Veen, IJstijden of Kunst (klik hier voor 

alle expedities). Daarbij willen we de status van geo-

park ‘verzilveren’ voor de regio. Het geopark is nu voor 

LEERWERKBEDRIJF VOOR 
MBO- EN HBO-STUDENTEN BIJ 

OPLAADPUNT HUNEBED CENTRUM/ 
GEOPARK DE HONDSRUG

Deelproject Oplaadpunt Hunebedcentrum/Geopark de Hondsrug is één van de acht deel projecten 

van het programma Regionaal co-makership van het Alfa-college. 

HUNEBEDDEN EN GEOLOGISCH ERFGOED VAN DRENTHE ALS 
INSPIRATIE VOOR AANTREKKELIJKE ARRANGEMENTEN: OP EXPEDITIE!
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toeristen nog niet zo toegankelijk met het openbaar 

vervoer. We willen arrangementen aan gaan bieden 

rondom de expedities. Denk bijvoorbeeld aan een  

dorpentocht rondom Borger: je kunt in- en uitstappen 

waar je maar wil (‘hop on hop off bus’), je wordt in 

woord, beeld en muziek ondergedompeld in het ge-

bied en je kunt op een interessante plek overnachten.”

KOM LANGS IN DE WINTER

De studenten onderzoeken de mogelijkheden voor 

arrangementen en ontwikkelen een businessmodel 

voor de exploitatie. Klompmaker: “Naast het toeristi-

sche hoogseizoen willen we ook arrangementen be-

denken voor het laagseizoen. We willen het seizoen 

verlengen zodat toeristen uit andere provincies en het 

buitenland hier niet voor een dichte deur staan. En 

voor de inwoners uit deze streek kunnen we bijvoor-

beeld ook speciale herinneringstochten organiseren, 

langs bekende plekken en monumenten uit hun 

jeugd.” 

EERSTE AANKOOP

Hein Klompmaker wil zo snel mogelijk aan de slag: 

“Als we goede en duurzame arrangement kunnen 

ontwikkelen, kunnen deze ook op andere plaatsen in 

Drenthe worden toegepast. We hebben 3,5 jaar om 

onze doelen te bereiken en wat moois neer te zetten 

in deze regio. De eerste stap is de aanschaf van een 

expeditiebus!”

Storytelling is een mooie manier om kennis te verwerven en te delen. Bij Oplaadpunt Hunebedcentrum/Geopark 

de Hondsrug is in 2015 voor het eerst geëxperimenteerd met het schrijven en vertellen van verhalen over de 

regio. Hierbij heeft het Oplaadpunt het onderwijs betrokken: 30 hbo-studenten van de Pabo (Stenden Hoge-

school Emmen) en 8 mbo-studenten van de opleiding Onderwijsassistent van het Alfa-college in Hoogeveen.

De Pabo-studenten kregen per groep de opdracht om een basisschool te ontwerpen, van gebouw en infra-

structuur tot missie, visie en didactische uitgangspunten. Behalve het ontwerp van een basisschool moesten 

zij ook een verhaal schrijven dat speelt in de regio van de school. 

De studenten Onderwijsassistent hielpen mee om het verhaal en de hoofdpersoon van het regionale 

beeldverhaal te bedenken en te ontwerpen. Zij zochten ook de praktische attributen die het verhaal 

konden uitbeelden. Voordat de studenten aan de opdracht begonnen, vertelde Hein Klompmaker van 

het Hunebedcentrum hen ter inspiratie een verhaal over de regio. 

Eind 2015 hebben de vier groepen hun basisschool gepresenteerd en het regionale beeldverhaal 

verteld aan medewerkers van het Hunebedcentrum, docenten van Stenden en Alfa-college,  

kenniskringleden van het Lectoraat en Cigdem Zantingh, projectleider van dit deelproject van  

Regionaal co-makership. De mooie eindproducten zorgen ervoor dat storytelling de komende 

jaren vaker wordt ingezet.

STORYTELLING; EEN 
BIJZONDER PROJECT TUSSEN 
ONDERWIJS EN TOERISME 
PILOT BIJ OPLAADPUNT HUNEBEDCENTRUM/ 
GEOPARK DE HONDSRUG



Partners

De samenleving verandert, de ar-

beidsmarkt verandert. Dus het on-

derwijs verandert ook! Wij berei-

den onze studenten voor op de 

arbeidsmarkt van de 21e eeuw. 

Maar dat doen wij niet alleen! Het 

Alfa-college werkt al intensief sa-

men met bedrijven en organisa-

ties. 

WERKNEMER VAN DE TOE-

KOMST

Met Regionaal co-makership gaat 

de samenwerking veel verder. Het 

is een onderwijs- en samenwer-

kingsvorm waarbij studenten – van 

mbo en hbo – leren binnen en met 

het bedrijfsleven aan de hand van 

regionale vraagstukken. Zo geven 

we samen met het regionale be-

drijfsleven en de lokale overheden 

vorm aan inspirerend en excellent 

beroepsonderwijs en innovatie in 

het werkveld. Samen gaan we de 

uitdaging aan om te ontwikkelen 

en te leren van elkaar.

Het model van Regionaal co-ma-

kership wordt toegepast bij onder 

andere RTC2020 en acht innova-

tieve projecten op het gebied van 

Healthy Ageing, Energie en Onder-

nemerschap, de speerpunten van 

het Alfa-college.

WAAROM REGIONAAL CO-MAKERSHIP?

 CONTACT EN INFORMATIE
 Wilt u meer weten? Of wilt u de mogelijk

heden bespreken om ook in Regionaal co 
makership te werken aan het opleiden van de 
werknemer van de toekomst? Neem dan 
 contact met ons op!

 Informatielijn: OpleidingenAdvies 08008100
 E-mail: info@alfacollege.nl
 Website: www.alfacollege.nl
 Twitter: @Alfacollege
 Facebook: Facebook.com/Alfa.college.MBO
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