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Voorwoord

EEN NIEUW TIJDPERK VOOR 
ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN

We gaan een nieuw tijdperk tegemoet. Het klassieke 

marktdenken, waarin bedrijven elkaar beconcurreren 

en beter willen zijn dan de ander - het liefst ook nog 

ten koste van de ander -, verandert in een andere 

  manier van kijken. Laten we deze nieuwe zienswijze 

co-makership noemen. 

Wat is dat dan, co-makership? De naam zegt het 

 eigenlijk al: steeds meer mensen en bedrijven geloven 

er in om, in plaats van te rivaliseren met de partijen 

om hen heen, samen op te trekken en met elkaar 

mooie dingen te doen en te maken. En zo ook  energie 

te steken in meerwaarde creëren voor de samenleving. 

Voor het onderwijs betekent dat ook een andere 

 manier van denken en werken. Om er voor te zorgen 

dat de studenten die wij opleiden ‘just in time’ en 

goed aansluiten op wat het bedrijfsleven nodig heeft, 

is het essentieel dat het bedrijfsleven en het onderwijs 

(nog) intensiever samen optrekken.  Dat vraagt om 

wederkerigheid van beide partijen. Niet alleen maar 

halen, maar ook willen brengen en investeren in elkaar. 

Daarom richt het Alfa-college zich op meerjarige 

 relaties met bedrijven en organisaties, zodat iedereen 

er uiteindelijk beter van wordt. 

Deze beweging is al een tijdje gaande, en we zien dan 

ook steeds meer initiatieven en relaties ontstaan in 

deze gedachte van co-makership. In deze KOERS zijn 

een paar mooie voorbeelden te zien van samen-

werkingen. Als het aan ons ligt, is deze manier van 

denken en samenwerken straks niet meer bijzonder, 

maar normaal geworden. Maar laat het u vooralsnog 

inspireren! 

Wim Moes

Voorzitter College van Bestuur 

Alfa-college



4

‘ STRAKS KOMT  
MIJN VRIENDJE WEER’ 

Tring! Daar gaat een deurbel in de groepswoning  

De Bisschopshof in Hardenberg. Miny Altena (89) 

 manoeuvreert met haar rolstoel naar de deur en doet 

open. Voor haar deur staat de 23-jarige student 

 Helpende Zorg en Welzijn Marc Stoelwinder. “Goede-

middag mevrouw, daar ben ik weer!” Marc komt 

 iedere vrijdagmiddag langs bij mevrouw Altena. “Dan 

gaan we even wandelen, wat boodschapjes doen. Of 

we halen een loempia”, vertelt ze. Marc en mevrouw 

Altena zijn aan elkaar gekoppeld door het WijkLeer-

Centrum DOEN! in Hardenberg, waarbij zorg- en 

 welzijnstudenten allerlei doelgroepen helpen bij 

niet-geïndiceerde zorg.

VAN FEESTEN ORGANISEREN TOT SAMEN THEE 

DRINKEN 

Bij het WijkLeerCentrum DOEN! zijn op dit moment 

19 studenten van de opleiding Entree (niveau 1) en 

Zorg & Welzijn (niveau 2) aangesloten, die, inmiddels 

als onderdeel van hun curriculum, praktijkervaring 

opdoen op verschillende locaties in Hardenberg. “Dit 

jaar hebben we zo’n 50 verschillende klussen gehad”, 

vertelt coördinator Jet van der Wetering. “Dat kan 

van alles zijn: assisteren bij het koken voor een grote 

zorgafdeling, helpen bij de tussenschoolse opvang bij 

kinderen die overblijven, een feest organiseren voor 

een radiozender voor en door mensen met een ver-

standelijke beperking. Maar ook kleinere dingen, zoals 

even een doekje over de vensterbank halen bij iemand 

thuis, een spelletje doen met een cliënt of simpelweg 

een kopje thee met iemand drinken.”

ZORG- EN WELZIJNSTUDENTEN EN HULPBEHOEVENDEN VINDEN 
ELKAAR IN WIJKLEERCENTRUM DOEN!

Partners
Het WijkLeerCentrum DOEN! is in co-creatie ontstaan, 

in samenwerking tussen het Alfa-college en zijn part-

ners. Deze partners zijn: Buurtzorg, Carinova, Beter 

Thuis Wonen, Saxenburggroep, Baalderborggroep, 

RIBW, De Stuw, Welluswijs en Samen Doen-team. 

Wijkleercentrum
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Wijkleercentrum

INSPRINGEN OP BEHOEFTE  

Maar waarom doen deze studenten dat? Omdat er 

op dit moment een groot tekort aan stageplaatsen bij 

zorginstellingen is. Het Alfa-college en haar partners 

wilden een manier vinden om deze studenten toch de 

nodige praktijkervaring te kunnen geven en richtten 

daarom in co-creatie het WijkLeerCentrum DOEN! 

op. Van der Wetering vertelt verder: “Er is de laatste 

tijd veel bezuinigd op de functie helpende in de zorg. 

Dat zie je terug in werkgelegenheid, maar ook in sta-

geplekken. Dat terwijl de vraag om dit soort hulp niet 

minder is geworden. De overheid verwacht dat het 

netwerk van hulpbehoevenden deze rol overneemt, 

maar niet iedereen heeft zo’n netwerk om zich heen. 

Het WijkLeerCentrum DOEN! kan deze gaten opvullen 

en inspringen op waar deze mensen behoefte aan 

hebben. Tegelijkertijd krijgen de studenten de moge-

lijkheid om goede praktijkervaring op te doen en dan 

vooral in het werken met ouderen. En dat is mooi, 

want jongeren kunnen de ouderen dingen leren, 

maar ook andersom. Zo heeft een van onze studenten 

een oudere cliënt geleerd hoe ze met de iPad om 

moet gaan en leert zij hem vervolgens welke plant de 

primula is. Daarnaast is het fijn om te zien dat ook de 

studenten van verschillende niveaus goed met elkaar 

kunnen samenwerken.”  

HECHTE RELATIES TUSSEN CLIËNT EN STUDENT 

“Onze individuele cliënten reageren eigenlijk allemaal 

laaiend enthousiast op de studenten”, gaat Van der 

Wetering verder. “Er ontstaan prachtige relaties tus-

sen beiden, ze raken echt gehecht aan elkaar. Een 

oudere mevrouw zegt bijvoorbeeld tegen haar thuis-

zorgmedewerker: ‘straks komt mijn vriendje weer’. En 

onze studenten vinden het jammer dat ze hun cliën-

ten na de zomervakantie niet meer gaan zien, omdat 

hun praktijkperiode er dan op zit. ‘Maar mag ik die 

mevrouw dan nog wel eens opzoeken?’, vroeg een 

student aan mij. ‘Natuurlijk mag dat, als jullie daar 

samen goede afspraken over maken’, zeg ik dan. 

“ Een student leerde een oudere mevrouw hoe 
ze met de iPad om moet gaan. Zij leerde hem 
vervolgens welke plant de primula is.”

Ook een klus voor het WijkLeer-
Centrum DOEN!?
Het WijkLeerCentrum DOEN! werkt nauw samen  

met professionele organisaties, zoals thuiszorg- en 

welzijnsorganisaties, en krijgt daar ook veel klussen 

van. Heb je ook een mogelijke opdracht? Klop dan ook 

vooral bij het WijkLeerCentrum DOEN! aan, want 

 iedereen kan een beroep doen op het WijkLeerCen-

trum - of je nu een particulier, bedrijf of andersoortige 

organisatie bent. 
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Wijkleercentrum

 Student Marc heeft daarnaast ontdekt dat hij werken 

met ouderen toch wel heel leuk vindt. “Ik dacht altijd 

dat ik graag met mensen met een beperking wilde 

werken, maar daar ben ik nu een beetje van afge-

stapt. Ouderen lijken me toch leuker. Dat komt onder 

andere door mevrouw Altena.”   

OP STAPEL

WijkLeerCentrum DOEN! loopt op dit moment zo 

goed, dat het Alfa-college het uit wil gaan breiden. 

“Het zou mooi zijn om de opleidingen Verzorgende 

IG en Sociaal Agogisch Werk en het vmbo er ook bij 

te betrekken. Vmbo-leerlingen kunnen gaan proeven 

aan werken in de zorg. Daarnaast zijn we binnen ons 

team - want we werken aan het WijkLeerCentrum 

met zo’n 7 docenten - aan het kijken of mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt vrijwilligerswerk 

 kunnen gaan doen bij het WijkLeerCentrum, terwijl 

ze lessen krijgen bij het Alfa-college. Verder onder-

zoeken we of we naast donderdags en vrijdags ook 

op andere dagen hulp kunnen gaan aanbieden. Er 

staat van alles op stapel!” 

“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.

‘HIJ KWAM, ZAG EN OVERWON’

Wat de toekomst van het WijkLeerCentrum ook mag 

brengen, feit is dat Marc en mevrouw Altena elkaar 

hebben gevonden. Terwijl Marc van een zelf gezet 

kopje thee geniet, vertelt mevrouw Altena: “Marc 

kwam zichzelf voorstellen en ik vond hem gelijk heel 

sympathiek. Hij zei eerst niet zoveel, maar toen gingen 

we wandelen en kwekten we honderduit. En hij is 

nooit meer weggegaan, zal ’k maar zeggen. Marc 

kwam, zag en overwon, haha! Zullen we dan nu zo 

bloemetjes halen? En ik moet ook nog even wat afval-

zakken”, zegt ze, terwijl ze samen de voordeur achter 

zich dichtslaan.  

“ Het lijkt me nu toch leuker om 
met ouderen te gaan werken. 
Dat komt onder andere door 
mevrouw Altena.” 



Wijkleercentrum

“MARC KWAM ZICHZELF  
VOORSTELLEN EN IK VOND HEM 

GELIJK HEEL SYMPATHIEK. HIJ ZEI EERST NIET 
ZOVEEL, MAAR TOEN GINGEN WE WANDELEN 

 EN KWEKTEN WE HONDERDUIT. EN HIJ  
IS NOOIT MEER WEGGEGAAN, ZAL ’ K  

MAAR ZEGGEN” 7



Bij de opleiding Gaming werken studenten aan veel ver-

schillende opdrachten voor externe partijen, waaronder 

de Rijksuniversiteit Groningen en DUO, maar ook voor 

studiegenoten van het Alfa-college. Wat voor games 

hebben zij precies gemaakt en waarom? 

ONDERZOEKSAPPS RIJKSUNIVERSITEIT 

 GRONINGEN 

Taalwetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen 

maken op dit moment gebruik van twee apps die zijn 

ontwikkeld door Alfa-collegestudenten. 

ONDERZOEK NAAR RECURSIE

Eén van de apps helpt de onderzoekers om de ver-

werking van ‘recursie’ bij taalgebruikers te ontdek-

ken, een belangrijk kenmerk van de menselijke taal, 

waarbij meerdere zinnen in één zin ingebed worden. 

Volgens sommigen is recursie datgene wat menselijke 

en dierlijke taal van elkaar onderscheidt. 

ONDERZOEK NAAR ELLIPSIS

Een andere app helpt taalwetenschappers om onder-

zoek te doen naar het fenomeen ‘ellipsis’. Hoe gaan 

kinderen tussen de 3 en 6 jaar hiermee om? Ellipsis is 

een taalkundig verschijnsel waarbij informatie ineen 

zin wordt weggelaten, maar wat de lezer logischer-

ONDERNEMERSCHAP 
BIJ GAMING

wijs zou kunnen invullen. Begrijpen kinderen dit op 

dezelfde manier als volwassenen? “De studenten 

hebben ons bestaande experiment omgezet in een 

app. Een tablet is fijner voor de kinderen om mee te 

werken. Wij kunnen de resultaten veel makkelijker 

verwerken, krijgen nieuwe informatie (zoals de snel-

heid waarop kinderen antwoorden) en we kunnen het 

experiment eenvoudiger delen met andere taalweten-

schappers. Bovendien hebben de studenten de app in 

het Nederlands en in het Engels gemaakt, waardoor 

ons onderzoek nu uitgebreid kan worden naar 

 Engelstalige kinderen. Zo maakt de app ons werk een 

stuk makkelijker en efficiënter”, vertelt onderzoeker 

Charlotte Lindenbergh van de Rijksuniversiteit 

 Groningen over deze tweede onderzoeksapp.  

SAMENWERKINGSGAME DIENST UITVOERING 

ONDERWIJS (DUO) 

Verstrekker van studiefinanciering en -informatie DUO 

wil binnen haar organisatie op andere manieren gaan 

werken. Samenwerken over afdelingsgrenzen heen en 

samenwerken met de klant en de overheid is hierbij 

een belangrijk speerpunt. Voor DUO’s themamaand 

Maand van de Samenwerking maakte een groep 

 Gamingstudenten van het Alfa-college een interactieve 

‘frogger’-game, waarin twee spelers intensief moeten 

8

Ondernemerschap
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samenwerken om een rivier met obstakels over te 

 steken. Het doel van deze game? Voor DUO was dat 

niet alleen het daadwerkelijk kunnen spelen van het 

spel tijdens de themamaand, maar vooral ook: “ont-

dekken hoe deze studenten zo’n project nou oppak-

ken, om er zelf van te kunnen leren. Hoe werken zij 

multidisciplinair samen? Hoe kunnen zij in korte tijd 

en met input van de klant tot een product komen?”, 

vertelt Liane Otten van DUO. 

“Ook de evaluatie van dit proces was voor ons heel 

interessant. De studenten gaven aan dat deze manier 

van werken ook voor hen niet perse natuurlijk is en 

vanzelf gaat; dat was voor ons wel een geruststelling. 

Daarnaast kwamen we er voor een deel achter dat we 

als organisatie best al wel goed bezig zijn. Dat is 

 misschien niet iets waar je echt iets mee kan doen, 

maar wel mooi als conclusie natuurlijk.

”En als kers op de taart? “Er was ook een aantal 

 mensen geïnteresseerd in gaming als middel voor 

DUO in de communicatie met klanten. Een game zou 

een middel kunnen zijn om studenten, dus klanten 

van ons, te bewegen om bepaalde dingen te doen of 

om te vertellen hoe ze dit moeten doen. Daar voeren 

we op dit moment al gesprekken over met het 

 Alfa-college. Dat zou een mooi vervolg kunnen zijn 

van onze samenwerking.”

REKENGAME ALFA-COLLEGE 

Gamingstudenten maakten een rekengame voor hun 

eerste- en tweedejaars studiegenoten van de oplei-

dingen Gaming, Mode en Interieur. Waarom? 

 “Rekenen blijft een moeilijk onderdeel voor veel 

 studenten. Omdat ze hier moeite mee hebben, zijn ze 

hier vaak ook minder voor gemotiveerd. Onderwijs-

kunde leert ons dat de motivatie bij een leerling toe-

neemt als ze succes ervaren. Daarom hebben we een 

app ontwikkeld, waarbij studenten kunnen oefenen 

op het niveau waar ze aan toe zijn. Als ze dit goed 

genoeg beheersen, krijgen ze een badge. Met deze 

badge mag de student tijdens de officiële toets op 

school de docent vragen of zijn antwoord goed is. Dit 

is echter (in veel gevallen) niet meer nodig, aangezien 

ze door het oefenen van de stof minder geneigd zijn 

om fouten te maken.”

De rekengame wordt dit studiejaar voor het eerst 

 gebruikt als extra oefenmateriaal, voor de studenten 

die wat meer moeite met rekenen hebben.  

MBO+TRAJECT 
Alfa-collegestudenten die ambities hadden om onder-

nemer te worden, konden al een tijdlang gebruik 

 maken van het mbo+traject van het Alfa-college. Als 

student van een plusopleiding (zoals de plusopleiding 

Ondernemerschap), volg je extra lessen om je klaar te 

stomen voor de toekomst. In het afgelopen studiejaar 

heeft het mbo+traject een verdiepingsslag door-

gemaakt; de studenten kunnen direct doorstromen 

naar het Startershuis DOEN! in Hardenberg, als ze dat 

willen. In deze bedrijfsruimte worden beginnende 

 ondernemers gefaciliteerd en extra begeleid om (soms 

nog tijdens hun studie) hun eerste ondernemende 

stappen zetten. 

In het Startershuis zijn maximaal vier plekken beschik-

baar. Op dit moment zijn er al twee studenten die een 

plek in de bedrijfsruimte gebruiken. “Een daarvan 

heeft een webshop en de ander gaat iets doen in de 

ICT”, vertelt Alfa-docent Gerard Tamminga trots.

Ondernemerschap
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STUDENTEN EN WERKZOEKENDEN TIMMEREN 

AAN DE (RING)WEG

Mbo-studenten die hun handen uit de mouwen steken 

en ervaring opdoen als verkeersregelaar, beveiliger, 

wegenbouwer of zelfs cateringmedewerker bij de 

aanpak van de nieuwe zuidelijke ringweg: als het aan 

de Combinatie Herepoort en de Ringwegacademie 

ligt, is dit straks wat er gaat gebeuren. Daarnaast 

 krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

de kans om aan het werk te gaan binnen de aanpak 

van Ring Zuid. Waarom worden deze groepen bij dit 

project betrokken? “Niet alleen omdat het een eis 

was van de overheid om met het bouwen aan een 

nieuwe ringweg aan ‘social return on investment’ te 

doen, maar ook omdat zowel de Combinatie 

 Herepoort als de Ringwegacademie gelooft in het 

 investeren in mensen en het investeren in de regio”, 

vertelt Wim Moes, voorzitter van het College van 

 Bestuur van het Alfa-college en één van de initiatief-

nemers van de Ringwegacademie. 

TEKORT AAN VAKSPECIALISTEN

Binnen de Ringwegacademie bundelen drie regionale 

onderwijsinstellingen hun krachten: Alfa-college, 

Noorderpoort en Terra MBO Groningen. Alledrie 

 bieden zij relevante opleidingen aan, waar de Combi-

natie Herepoort een beroep op kan doen tijdens het 

bouwen aan de nieuwe ringweg. “De bouw heeft 

Ringwegacademie

RINGWEGACADEMIE LEIDT 
 STUDENTEN OP VOOR VERNIEUWEN 
RING ZUID IN GRONINGEN
In 2022 moet Groningen een nieuwe zuidelijke ringweg rijker zijn. Ring Zuid gaat de komende jaren compleet op 

de schop en maakt plaats voor een nieuwe ringweg, die veiliger is, meer in de omgeving wordt ingepast en de 

stad en regio beter bereikbaar maakt. Een hele klus, die geklaard gaat worden door de Combinatie Herepoort 

(bestaande uit vier noordelijke en twee Duitse bedrijven) én door studenten van het Alfa-college, Noorderpoort 

en Terra MBO Groningen. In de speciaal daarvoor opgerichte Ringwegacademie worden deze studenten de 

 komende jaren opgeleid om een eigen rol te spelen in de aanpak van de Ring Zuid. 

“ Door het langdurig  
binden van mensen  
aan  je  organisatie,  
kweek je  loyaliteit en 
daarmee kwaliteit”



“ WIJ GELOVEN IN HET  
INVESTEREN IN MENSEN 
EN HET INVESTEREN IN 
DE REGIO” 11

Ringwegacademie



12

soms moeite met het vinden van vakspecialisten. Zo is 

er bijvoorbeeld een tekort aan betontimmerlieden. 

Wij leiden deze mensen op, en zo snijdt het mes aan 

twee kanten.” “Daarnaast zouden wij kunnen vragen 

aan de Ringwegacademie: wij hebben een issue, kun-

nen jullie het oplossen? Of hebben jullie nog innova-

tieve inzichten? Kunnen we samen nieuwe ideeën 

ontwikkelen om dit werk nog beter en duurzamer uit 

te  voeren?”, vult Bert Kramer, omgevingsmanager bij 

Combinatie Herepoort, aan. 

WIN-WIN-WIN-WINSITUATIE

Maar in feite bereikt de Ringwegacademie met de 

Combinatie Herepoort zelfs een win-win-win-win-

situatie, waar de mensen in hele Groningse regio van 

profiteren. Want:

WIN 1 Het Alfa-college kan meer studenten opleiden 

volgens het principe van co-makership, wat voor de 

onderwijsinstelling een belangrijk doel is;

WIN 2 De Combinatie Herepoort haalt nieuw vak-

manschap in huis, waaraan ze in sommige gevallen 

een tekort hadden;

WIN 3 Studenten kunnen ervaring opdoen in een 

mooie, praktische setting én houden daarna een 

 grote kans op werk;

WIN 4 De overheid is blij dat een groep mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komt en 

geen uitkering meer nodig heeft.

INVESTEREN IN DE REGIO

“Willen investeren in mensen zit ons in de genen”, 

 vertelt Peter Westra, directeur van consort Oosterhof 

Holman. “Wij zijn een familiebedrijf dat al bijna 105 

jaar bestaat en geloven in het binden van mensen, 

 omdat je op die manier loyaliteit en daarmee kwaliteit 

kweekt. Daarnaast zijn we heel maatschappelijk 

 betrokken. Samen met de andere drie regionale mkb- 

bedrijven, willen we graag meer betekenen voor onze 

regio. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de  investering 

van dit werk, langer blijft doorwerken dan de 4 à 5 

jaar waarin we aan de nieuwe  ringweg  bouwen?”

“We kijken ook naar wat de regio over zoveel jaar 

nodig heeft - niet alleen wat betreft de bouw, maar 

ook in andere sectoren”, gaat P&O-adviseur van 

Combinatie Herepoort Aukje Boer verder. “In ons 

contract doen we bepaalde beloftes, waarin we 

 formuleren wat voor meerwaarde de aanpak van Ring 

Zuid voor de regio - op lange termijn - moet gaan 

hebben. De komende maanden geven we hier 

 concrete invulling aan, door onder andere samen met 

de Ringwegacademie te onderzoeken hoe we van 

 betekenis kunnen zijn voor elkaar en waar elkaars 

 behoefte zit. We vinden het mooi om te zien dat het 

onderwijs pro-actief meedenkt hierin.” 

WEDERKERIGHEID ZORGT VOOR MOOIE DINGEN

“Die wederkerigheid is ook nodig”, gaat Moes verder. 

“Het vraagt van partijen dat ze, naast halen, ook wil-

len brengen en investeren in elkaar, om samen ook op 

de (middel)lange termijn mooie én goede dingen te 

kunnen blijven doen. Ik hoop dat de aanpak van Ring 

Zuid een hele mooie kans wordt voor de mensen die 

wonen en werken in de regio - of om werk te vinden, 

of om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.”

Wat is de Combinatie Herepoort?
De Combinatie Herepoort bestaat uit de noordelijke 

bedrijven Oosterhof Holman Infra BV uit Groningen, 

Koninklijke Sjouke Dijkstra BV uit Leek, Roelofs 

 Wegenbouw BV uit Den Ham, Jansma Drachten BV 

uit Drachten en de (van oorsprong) Duitse bedrijven 

Max Bögl Nederland BV en Züblin Nederland BV.

Ringwegacademie

“Co-creatie vraagt om  
wederkerigheid van alle partijen.  

Niet alleen halen, maar ook willen  
brengen en investeren in elkaar”
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Fotoimpressie

Op 27 mei 2016 vond de derde editie van Creatief Onderweg plaats: de broedplaats voor ondernemerschap en 

creatief talent. In de Mediacentrale waren er presentaties van bijzondere cross-overs tussen opleidingen en onder-

nemers. Daarnaast konden de deelnemers meedoen aan workshops en was er volop gelegenheid voor beide 

partijen om elkaar te elkaar ontmoeten en in gesprek te gaan.

CREATIEF ONDERWEG



SHOPPEN MET 
JE  SMARTPHONE 
IN DE HAND IS 
DE TOEKOMST
PRODUCTINFORMATIE BEKIJKEN MET EEN SMARTPHONE EN 
DIRECT THUIS LATEN BEZORGEN VORMT EEN OPLOSSING 
VOOR CONSUMENT ÉN RETAILER
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“ Ik dacht tijdens het winkelen naar schoenen: als ik nou zelf kan 
zien of ze een bepaald paar in mijn maat hebben, dan verdoe ik 
de tijd van mijzelf en de verkoper ook niet”

EC2C

Snel even op je telefoon zien of de schoenen die je 

net hebt gepast er ook in andere kleuren en maten 

zijn, en die gelijk bestellen? Of via een live-stream vol-

gen hoe jouw gerecht in een restaurant klaargemaakt 

wordt? Dit is over een paar jaar realiteit, als het aan 

de pas afgestudeerde studenten Human Technology 

Ian Smit en Martijn Schokker ligt. Het tweetal zorgde 

ervoor dat een chip in een product gekoppeld kan 

worden aan productinformatie - iets wat nog niemand 

eerder deed. Hierdoor kan een klant door het scannen 

met z’n telefoon langs een product, direct informatie 

over dat betreffende product zien of deze zelfs gelijk 

thuis laten bezorgen. “Dit kan niet alleen een uit-

komst voor de consument zijn, maar zeker ook voor 

de retailer”, aldus Martijn Schokker van - what’s in a 

company name – EC2C (‘Efficiënt Connection To 

Consumer’ is de officiële afkorting van de bedrijfs-

naam, maar ‘Easy to See’ de officieuze’).

VAN DE NOOD EEN DEUGD MAKEN

“Ik heb een hele grote schoenmaat, maat 47. Tijdens 

het winkelen naar nieuwe schoenen, liepen verkopers 

vaak heen en weer om te kijken of ze dat paar 

 schoenen wel in mijn maat op voorraad hadden - en 

kwamen vrijwel ze net zo vaak terug met de mede-

deling dat ze die helaas niet hadden”, vertelt Martijn 

Schokker verder. “Ik dacht: als ik nou zelf kan zien of 

ze bepaalde schoenen in mijn maat hebben, dan 

 verdoe ik de tijd van de verkoper niet en mijn eigen 

tijd ook niet. En dat zou het humeur van beide ook 

ten goede komen. Zo kwam ik op het idee van pro-

ductinformatie bekijken op je smartphone.” 

ZELFDE TECHNIEK ALS OV-KAART  

OF BANKPASJE

Maar hoe werkt dat dan? In het product, bijvoorbeeld 

een paar schoenen, zit een NFC-chip. Zo’n zelfde chip 

zit ook in je ov-kaart of bankpasje waarmee je 

 contactloos kunt betalen. Als je met je smartphone 

langs het paar schoenen gaat, krijg je gelijk alle infor-

matie daarover in beeld. Bijvoorbeeld het materiaal, 

de beschikbare kleuren en maten en de mogelijkheid 

om de schoenen direct thuis te laten bezorgen. “Je 

kunt er zelfs een puntensysteem aan koppelen, waar-

mee je als verkoper acties kunt houden en als consu-

ment punten kunt sparen. Er zijn zoveel mogelijk-

heden! De ondernemer kan in feite zelf bepalen hoe 

hij deze techniek in wil zetten.”



“ DE RETAIL ZAL ER 
OVER 5 OF 10 JAAR 
HEEL ANDERS UITZIEN 
DAN NU”

EC2C
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EC2C Adver-game MakeMe

“ Onze ambitie? De voordelen 
van fysiek winkelen en het 
gemak van online shoppen 
samenvoegen. Shoppen met 
de smartphone in je hand 
heeft niet alleen veel voorde-
len voor de consument, maar 
ook voor de ondernemer.”

ONTDEKKEN WELKE MARKT HET MEEST 

GESCHIKT IS

Om te ontdekken wat werkt en wat niet werkt bij 

deze techniek, is het duo begonnen met een aantal 

pilots, waaronder een schoenenwinkel in Groningen, 

een horecagelegenheid in Hoogeveen en de gemeen-

te Hoogeveen. “In de horeca zien de ondernemers dit 

als een toevoeging op de beleving van hun klanten. In 

de retail is het soms wat lastiger om ondernemers zo-

ver te krijgen, omdat die simpelweg niet al te veel 

geld te besteden hebben om te investeren in iets 

nieuws. Maar we zetten het zo breed mogelijk in, zo-

dat we kunnen ontdekken voor welke markt dit het 

meest geschikt is.” En de consument, wat vindt die 

hiervan? “In het begin wisten ze niet zo goed wat ze 

ermee moesten, omdat het iets was wat ze nog nooit 

gezien hadden. Maar na wat uitleg zagen ze er de 

voordelen zeker wel van in. En we merken tijdens de 

pilots dat mensen het steeds meer gaan gebruiken.”

SMARTPHONE-SHOPPEN IN LEEGSTAANDE 

WINKELPANDEN

En dat is ook wat de bedoeling is. Uiteindelijke ambitie 

van Ian en Martijn is dat consumenten straks kunnen 

met de smartphone in de hand kunnen shoppen in 

leegstaande winkelpanden, die gevuld zijn met de 

producten van lokale ondernemers. “Op die manier 

kunnen de ondernemers hun spullen tentoonstellen 

zonder dat alle voorraad in de winkel hoeft te liggen, 

wordt de leegstand verholpen en kunnen consumen-

ten deze producten ontdekken en vervolgens thuis 

laten bezorgen, zonder volle tassen door de stad mee 

te hoeven zeulen. De voordelen van fysiek winkelen 

en het gemak van online shoppen voeg je zo samen. 

Dit zie je al steeds meer gebeuren en dit is een ont-

wikkeling waar wij graag op meevaren.”

Begeleiding vanuit STiB en Ondernemersfabriek
Ian en Martijn wonnen tijdens hun studie de Ondernemersaward van het 
Alfa-college voor hun idee. Daarmee ontvingen ze een jaar lang begeleiding 
vanuit Stichting STiB - een stichting die ondernemers in de gemeente 
Hoogeveen kracht wil bijzetten. “In dat jaar hebben we onder andere het 
ondernemersplan ontwikkeld en marktonderzoek gedaan. Na dat eerste 
jaar zijn ze naar de Ondernemersfabriek in Hoogeveen gegaan, waarbij ik 
ze heb begeleid in een intensiever traject”, vertelt Daphne van der Wilt van 
STiB en de Ondernemersfabriek. “Voor Ian en Martijn was de overgang van 
een schoolsituatie naar het ondernemerschap best nog wel groot. Daar 
konden wij, als praktijkmensen, hen goed bij ondersteunen. Het toetsen 
van de theorie in de praktijk was daarbij heel belangrijk, vooral omdat dit 
om een nieuw product gaat. Ik geloof zelf heel erg in hun idee, volgens mij 
heeft het een grote kans van slagen. De retail over 5 of 10 jaar zal er heel 
anders uitzien dan nu. En EC2C zou daar een mooie rol in kunnen spelen!” 

Op de hoogte blijven van de plannen van EC2C? Of 
meer weten over dit innovatieve bedrijf? Bekijk dan hun 
website: www.ec2c.net

http://www.ec2c.net


“Studenten ondernemender maken, dat moet toch leuker kunnen?”, dacht ondernemer Peter Haan, toen hij in 

2013 als examinator betrokken raakte bij de creatieve opleidingen van het Alfa-college. Haan ontwikkelde samen 

met zijn kompaan Hoang Nguyen, in co-creatie met het Alfa-college en een aantal mede-ondernemers, daarom 

het programma Green Bananas Ondernemers. In 16 weken groeien studenten van verschillende opleidingen in 

hun ondernemers-skills. Onder begeleiding van 12 coaches proeven ze van het ondernemersvak, terwijl ze hun 

eigen ondernemingsplan schrijven. En vaak niet zonder resultaat.

ONDERNEMERS COACHEN  
STUDENT-ONDERNEMERS MET 
GREEN BANANAS- PROGRAMMA

NAUW SAMENWERKEN MET HET BEDRIJFSLEVEN 

“Een paar jaar geleden bleef het voor de studenten 

die Ondernemersvaardigheden als examenonderdeel 

hadden bij het schrijven van een ondernemingsplan 

alleen. Toen dacht ik: dat moet toch leuker en leerza-

mer kunnen?”, vertelt Peter Haan van Haan Support 

in Groningen. “Kunnen we niet meer de koppeling 

met het bedrijfsleven en ondernemers maken, dat ze 

- naast het schrijven van een ondernemingsplan - ook 

praktijkervaring opdoen? Opleidingsmanager Louise 

Hompe van het Alfa-college stond erg open voor deze 

VAN GREEN BANANA NAAR VOLGROEID ONDERNEMER

nieuwe aanpak, omdat ze enorm gelooft in nauw 

 samenwerken met het bedrijfsleven. Zij maakte het 

mogelijk om ondernemers als coach te koppelen aan 

de studenten. De coaches komen 3 à 4 keer langs in 

die 16 weken en dan gaan ze met de studenten zitten 

om te kijken: wat is nou je bedrijfsidee? Hoe ga je het 

vermarkten, wat wordt je marketingsplan? Hoe ga je 

je marktonderzoek uitvoeren? En hoe presenteer je je 

plan? De studenten kunnen hierbij een groot beroep 

doen op de expertise van de ondernemers en daar-

mee hun plannen en ideeën aanscherpen.”
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Green Banana



STUDENTEN DE SCHOOL UIT TREKKEN 

‘Ondernemen is niet alleen het starten van je onder-

neming, maar het betekent ook het aannemen van 

een ondernemende houding’, aldus de inleiding van 

het traject. ‘Haal de ondernemer uit jezelf!’ “Dat 

doen we door de periode van 16 weken in vier stuk-

ken te hakken. Studenten maken ieder een persoon-

lijk profiel, een marketingplan, een financieel plan en 

een promotieplan. Coaches helpen hen hierbij, met 

hun ervaring uit de praktijk. We trekken de studenten 

daarbij ook de school uit. We nemen ze mee naar 

creatieve ontmoetingsplekken, zoals het Launch Café 

en de Puddingfabriek”, zegt docent Jan-Daan West-

hof. “Studenten worden heel creatief door ze uit een 

klaslokaal te halen en ze in een totaal andere setting 

te brengen”, vult Haan verder aan. “Ze hebben er 

veel meer zin in, het levert nieuwe energie op. Dat is 

heel mooi om te zien.” 
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Green Banana

“ Studenten worden heel 
creatief door ze uit een 
 klaslokaal te halen en ze in 
een totaal andere setting 
neer te zetten. Ze hebben 
er veel meer zin in, het 
 levert nieuwe energie op”

‘GAVE EN LEVENSVATBARE ONDERNEMINGS-

PLANNEN’

En wat levert dat nou op, met een flinke dosis 

 praktijkervaring van buitenaf werken aan je eigen 

 onderneming? “Een paar studenten hadden al een 

eigen bedrijf, die hebben ze beter kunnen neerzetten. 

Andere studenten vonden via hun coach een leuke 

stageplek of hebben nu nog contact met hun coach. 

Daarnaast zijn er een paar mooie nieuwe bedrijfjes 

gestart, zoals een ICT-student die de app Beerquest 

ontwikkelde. Met deze app kun je biertjes vergelijken 

en waarderen, kijken in welke kroegen die geserveerd 

wordt en voor wat voor bedrag, biertjes sparen. heel 

gaaf!”, gaat Haan verder. “Een Interieurstudente 

heeft daarnaast een eigen webshop gemaakt, waar-

op je interieurspullen kunt kopen - zoals een kussen-

hoes - die zij vervolgens bedrukt. Zo heb ik veel plan-

nen gehoord die volgens mij heel levensvatbaar zijn!”



RTC2020

“WE TREKKEN DE  
STUDENTEN DE SCHOOL UIT.  

WE NEMEN ZE MEE NAAR INNOVATIEVE  
ONTMOETINGSPLEKKEN, ZOALS HET LAUNCH 

CAFÉ EN DE PUDDINGFABRIEK. DAAR  
WORDEN ZE VAAK HEEL  

CREATIEF VAN”
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Kort nieuws

Rob Hensen was één van de studenten van het Alfa-college die eind juni zijn eindpresentatie heeft gehouden bij de 

Ondernemersacademie. Hij volgt de opleiding Ontwerpend Meubelmaker, na het afronden van Meubel- en interieur-

bouw op niveau 2. Naast zijn opleiding heeft hij afgelopen jaar extra tijd gestoken in het ondernemerschapstraject 

bij de Ondernemersacademie.  

 ROB HENSEN: 
“OVER TIEN JAAR BEGIN IK MIJN EIGEN ZAAK”

Rob: “Ik heb een lange termijnplanning. Over een jaar of 

tien wil ik samen met een compagnon een eigen zaak 

beginnen met het maken van meubels voor particulieren 

en bedrijven, zoals de luxere interieurwinkels. Ik wil 

niet gelijk na mijn opleiding al ondernemer worden. Ik 

wil eerst studeren in Amsterdam, misschien binnen-

huisarchitectuur. Amsterdam vind ik zo’n mooie stad, 

daar wil ik een tijd wonen. Een andere reden om niet 

gelijk ondernemer te worden, is dat ik eerst meer 

 ervaring wil opdoen in het meubelvak en ook mijn 

vaardig heden op het gebied van techniek, tekenen en 

ontwerpen verder wil ontwikkelen. Ik beheers nu nog 

niet alles.”

Ondernemen hoort bij het kwalificatiedossier van 

meubelmaker. Rob vervolgt: “Het vak ondernemen 

wordt op school gegeven, maar ik wilde liever het 

onder nemerscertificaat bij de Ondernemersacademie 

halen. Ik heb diverse workshops van professionals 

 gekregen. Je gaat dieper op de stof in. En de hele 

beleving is anders, met studenten van andere oplei-

dingen. Ook helpt de coach je. Ik heb veel zelf gedaan. 

Het businessplan schrijven viel mij reuze mee. Ik was 

verbaasd dat mijn businessplan in één keer goed was!” 

Rob is na de zomervakantie aan het derde jaar van  

de vierjarige opleiding Ontwerpend Meubelmaker 

 begonnen.

KORT NIEUWS



Bedrijven en organisaties met een opdracht voor 

 studenten kunnen zich tegenwoordig melden bij het 

Projectbureaus Boumaboulevard. Studenten van de 

opleidingen ICT en Applicatieontwikkeling, Media-

vormgeving, Interieurdesign, Secretarieel en Marketing 

& Communicatie zijn aan dit projectenbureau verbon-

den en staan in de startblokken om opdrachten uit te 

voeren. Zij worden begeleid door Alfa-medewerkers 

die jarenlange ervaring hebben met het uitvoeren van 

dit soort opdrachten. 

Het bedrijfsidee van Sony is een Google Business 

View, waarbij je via je computer bij bedrijven naar bin-

nen kunt gaan en door het bedrijf heen kunt lopen. Er 

zijn geen vaste routes. Onderweg kun je verschillende 

dingen doen, zoals klikken op een menukaart bij een 

restaurant of een zaal inrichten voor een evenement. 

Het geeft de klant veel inzicht in de mogelijkheden en 

ieder bedrijf kan zich zo uniek mogelijk maken. 

LEREN ONDERNEMEN

Samen met 23 andere mbo-studenten volgde Sony 

Fidanque het programma van de Ondernemers-

academie Groningen, een samenwerkingsverband 

van Menso Alting, Noorderpoort en Alfa-college. Zij 

zijn het afgelopen jaar intensief begeleid door ervaren 

 ondernemers en coaches. Hoe maak je een business-

plan, wat is belangrijk in een presentatie en wat is de 

zin van het netwerken? Het kwam allemaal aan de 
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OOK EEN OPDRACHT VOOR STUDENTEN?

STUDENT SONY FIDANQUE GENOMINEERD  
VOOR AWARD COMMERCIËLE CLUB  GRONINGEN 
NA UITSTEKENDE PITCH

Uiteindelijk is het de bedoeling dat studenten van alle 

opleidingen aan de Boumaboulevard zich verbinden 

aan Projectbureaus zodat het soort opdrachten nog 

breder wordt.  

orde. Alle studenten hadden de pitch voor de slot-

avond goed voorbereid en werden beloond met een 

certificaat. Naast Sony ontvingen Tobias Kuijper en 

Angela Isro de nominatie voor de Award van de 

 Commerciële Club Groningen. Spannend voor alle-

drie, want wie gaat naar huis met de Award en een 

prijs van duizend euro? 

DOORLOPENDE LEERLIJN

Op de slotavond kregen het College van Bestuur en 

de directies van Menso Alting, Noorderpoort en 

 Alfa-college ook de eerste exemplaren van de Toolkit 

Ondernemende Vaardigheden uitgereikt. Deze toolkit 

is de eerste stap in de doorlopende leerlijn Onder-

nemerschap. Met deze gereedschapskist gaan eerste-

jaars mbo-studenten hun ondernemende vaardig-

heden ontdekken. 

Kort nieuws

Sony Fidanque, ICT-student bij het Alfa-college, heeft vorig schooljaar deelgenomen aan de Ondernemersacade-

mie Groningen. Op de slotavond deed hij een uitstekende pitch, waarmee hij tot één van de genomineerden werd 

uitgeroepen voor de Award van de Commerciële Club Groningen Senioren. 

MEER WETEN? 

Kijk op www.alfa-college.nl/instellingen/projectbureaus/paginas/projectbureaus-boumaboulevard.aspx

http://www.alfa-college.nl/instellingen/projectbureaus/paginas/projectbureaus-boumaboulevard.aspx


Hoe energiezuinig is dit gebouw? Studenten van de 

middenkaderopleiding Bouw van het Alfa-college 

 zoeken het voor vele verschillende partijen uit: van 

 gemeenten tot particulieren. Gewapend met een foto-

camera, bouwtekeningen en checklijsten, onderzoeken 

de studenten de panden, brengen ze de situatie in kaart 

en geven ze advies over hoe dit gebouw energiezuiniger 

gemaakt kan worden. “Voor de jongens is het leuk en 

interessant om zulke energiescans uit te voeren, wij 

 ondersteunen dit leerdoel graag. Voor ons scheelt het 

bovendien flink wat kosten, ten opzichte van andere 

 externe partijen”, vertelt Fokko Meilof van gemeente 

Midden-Drenthe. 

NIET AFSCHRIJVEN, MAAR DUURZAME 

BESTEMMING MAKEN

“Veel gebouwen staan leeg of worden slecht gebruikt 

in deze tijd. We vinden het belangrijk dat onze stu-

denten kijken naar de mogelijkheden voor zo’n gebouw. 

ENERGIELOKET BRENGT 
ENERGIEZUINIGHEID EN 
BESPARINGSMOGELIJKHEDEN 
IN KAART

Hoe kan die toch optimaal gebruikt worden? Kan er 

misschien een andere bestemming voor gevonden 

worden? Mede om die reden hebben we het Energie-

loket opgericht, naast het feit dat we simpelweg 

 vonden dat het goed zou zijn voor studenten om 

 ervaring op te doen met het uitvoeren van energie-

scans”, legt docent Erik van der Haar uit. “Het past 

gewoon heel erg in deze tijd.”

BESPAREN OP ENERGIE

Een van de afnemers van deze energiescans is de 

 gemeente Midden-Drenthe. De gemeente laat van al 

haar gebouwen een energiescan maken, om het wet-

telijk verplichte energielabel daarvoor te kunnen vast-

leggen. Bovendien is de gemeente benieuwd op wat 

voor manieren zij kan besparen op energie. Een groep 

studenten heeft zich daarom de afgelopen periode 

gestort op het onderzoeken van de energiezuinigheid 

van een sportaccommodatie van de gemeente.  

22

Energieloket
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Energieloket

“Er zat een gymzaal in, een sportkantine, kleedkamers 

en een dorpshuis. De studenten hebben onderzoek 

gedaan naar de isolatiewaarde van de bouwkundige 

schil, de verlichting, apparatuur - zoals die in de keu-

ken van de sportvereniging staat - en de installaties. 

Verder hebben ze het achterstallig onderhoud inzich-

telijk gemaakt”, vertelt Fokko Meilof. “Daar hebben 

ze een rapportje van gemaakt, waarin ook een indica-

tie van de te maken kosten zat. De adviezen zijn we al 

aan het opvolgen. We gaan bezig met na-isolatie, er 

komt dubbel glas in en de sportvereniging gaat grote 

stroomverbruikers vervangen.” 

“ Gebouwen beoordelen op hun energieverbruik en 
 kijken naar de mogelijkheden voor een – leegstaand  
of slecht gebruikt – gebouw past gewoon heel erg in 
deze tijd”

DOET NIET ONDER VOOR PROFESSIONEEL 

ADVIES

En hoe is dit bevallen? “We hebben al eerder energie-

scans laten uitvoeren door andere - professionele - 

 externe partijen, maar ik moet zeggen dat ik geen 

verschil merk tussen het werk van deze externen en 

die van de studenten van het Energieloket. Ze gaan 

op precies dezelfde manier te werk en het uiteindelijke 

advies doet niet onder voor die van externen. We 

hebben het Energieloket daarom ook een vervolg-

opdracht gegeven; ze gaan binnenkort een sporthal 

in Smilde onderzoeken. Als dit ook goed bevalt,  zullen 

we in de toekomst zeker vaker gebruik maken van het 

Energieloket.”
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Uniek onderzoek

De grote initiator achter het samenwerkingsmodel 

 regionaal co-makership, dr. Ineke Delies, kijkt reikhal-

zend uit naar de eerste data die afgelopen maanden 

zijn verzameld voor het onderzoek binnen het RIF- 

programma regionaal co-makership. In mbo-land zijn 

grootschalige onderzoeken minder gebruikelijk dan in 

het hbo. En een wetenschappelijk onderzoek naar 

 regionaal co-makership tussen beroepsonderwijs en 

(regionaal) bedrijfsleven in het mbo door een lector 

hbo-mbo is uniek te noemen. 

Delies vindt het daarom een grote eer om niet alleen 

bij de doorontwikkeling van regionaal co-makership 

betrokken te zijn, maar ook wetenschappelijk onder-

zoek te mogen doen: “Hierbij staat de vraag centraal: 

‘Hoe wordt het Recoma–concept versterkt door leren 

in netwerken en leiderschap daarbij?’ Met andere 

woorden: ‘Hoe kan door al doende leren in lerende 

netwerken het concept regionaal co-makership 

 (tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven bij sociaal-

economische innovatievraagstukken) op een hoger 

plan gebracht worden en welk leiderschap vereist dit?’

Daarbij worden in het onderzoek drie lijnen onder-

scheiden: 

LIJN 1 Leren in de netwerken (op persoonsniveau)

LIJN 2 Leren en leiderschap in en tussen de  netwerken

(op netwerkniveau) 

LIJN 3 Recoma als innovatiestrategie in lerende 

organisatie (op instellingsniveau).”

ONDERZOEKSTEAM

Delies vervolgt: “Uiteraard doe ik dit onderzoek niet 

alleen. Als lector van het dubbellectoraat ‘Duurzame 

innovatie in de regionale kenniseconomie’, waarin 

het Alfa-college en Stenden Hogeschool samenwer-

ken, leid en coördineer ik ook dit onderzoek. Maar 

het echte werk wordt verricht door eigen mensen van 

het Alfa-college en twee ‘gasten’: Jan Nap is gast-on-

derzoeker vanuit het Breuer Institute; hij onderzoekt 

lijn 1. Marjolanda Hendriksen is lid van de kenniskring 

van het lectoraat. Zij onderzoekt lijn 2, samen met 

Femke Nijland, assistent professor Open Universiteit/

gast lectoraat. En Anna Veeneman en Erna Dros, 

 beiden lid van de kenniskring van het lectoraat, 

UNIEK ONDERZOEK NAAR 
REGIONAAL CO-MAKERSHIP
EERSTE WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEK DOOR EIGEN HBO-MBO 
LECTORAAT
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Uniek onderzoek

 onderzoeken lijn 3. Samen vormen we het onder-

zoeksteam RIF Recoma en onderzoeken we het gehele 

Recoma-programma plus de acht onderliggende 

 innovatieprojecten. Het is een veelomvattend terrein 

en nog niet eerder onderzocht.”

Het onderzoek is nu in volle gang. Delies: “Diverse 

mensen zijn benaderd voor het onderzoek. We heb-

ben een digitale vragenlijst opgesteld, die we in mei 

uitgezet hebben bij 115 mensen (1 programmaleider, 

8 projectleiders, 34 docenten en 72 werkveldpartners). 

In juni/juli hebben we 45 interviews gehouden met 

managers en leidinggevenden binnen het Alfa-college 

die met het RIF Recoma-programma verbonden zijn.” 

ZELF UITVINDEN

Ze vertelt enthousiast verder: “Het is de eerste keer 

dat er zo’n onderzoek naar regionaal co-makership in 

de combinatie met lerende netwerken en leiderschap 

plaatsvindt. Daarom moeten we veel zelf uitvinden en 

al doende (bij-)leren. Dat is gloeiend moeilijk, maar 

ook ontzettend leuk! De aanloop naar en inrichting 

van dit onderzoek is uiteraard al langer gaande. Je 

hebt alleen al tijd nodig om de onderzoeksvraag goed 

te definiëren. Neem bijvoorbeeld de definities: voordat 

je ’t weet, gebruik je termen die anderen heel anders 

opvatten. Een mooi voorbeeld: er waren verschillende 

opvattingen over de definitie van ‘monitoren’ en 

 ‘onderzoeken’.” 

Er komt wel wat bij kijken bij het opzetten van een 

wetenschappelijk onderzoek. Delies: “Gelukkig kan ik 

putten uit ervaringen bij mijn eigen promotieonder-

zoek en uit die van andere lectoren en hoogleraren. 

Maar vooral de ervaring die we als kenniskringleden 

zelf al doende hebben opgedaan in de jaren dat het 

lectoraat al bestaat, zijn onmisbaar. 

Bij onderzoek is het belangrijk dat het toetsbaar moet 

zijn, herhaald kan worden en dat het duidelijk en con-

sistent moet zijn. “We gebruiken wetenschappelijke 

tools. Voordat we de eerste echte meting kunnen 

houden, hebben we eerst steekproeven genomen om 

te kijken of we het onderzoek op de juiste manier 

uitvoeren. Ook heb ik met andere wetenschappers veel 

contact en toetsing. Een belangrijke sparringpartner is 

prof. dr. Maarten de Laat van de Open Universiteit. Hij 

is expert in lerende netwerken. Wij vormen een goed 

duo omdat we op bepaalde gebieden elkaar aanvul-

len. Regionaal co-makership is gebaseerd op lerende 

netwerken en daar heeft De Laat veel verstand van als 

het om onderwijs gaat. Tegelijkertijd zijn lerende net-

werken tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven heel 

actueel en daar heeft het lectoraat al heel wat exper-

tise. Maar ook andere wetenschappers volgen ons 

onderzoek nauwgezet (‘peer review’)”, aldus Delies.

“ Co-makership is een prachtige manier 
om tot duurzame innovatie te komen”
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Uniek onderzoek

OPZET ONDERZOEK

Voor dit onderzoek vindt dataverzameling plaats door 

digitale vragenlijsten, interviews en  netwerkanalyses. 

De analyse van de eerste meting, de zogeheten nul-

meting, vindt in september plaats. De eerste resultaten 

worden in oktober bekend gemaakt. Het is een vierjarig 

onderzoek, dus in 2019 vindt de laatste meting plaats. 

Ineke Delies geeft leiding aan het gehele lectoraat, 

waarin naast dit onderzoek naar het RIF Recoma- 

programma uiteraard nog meer onderzoeken worden 

gedaan samen met het bedrijfsleven. “De donderdag 

is ‘heilig’ voor ons, dat is de vaste lectoraatsdag. Een 

keer per maand hebben we onderzoekspresentaties 

en reflecteren we op elkaars onderzoeken. Dan 

 komen de mensen van heinde en ver. We wisselen 

kennis en ervaringen uit, er komen gastsprekers, etc. 

Op de andere donderdagen werken de 9 onderzoekers 

van Stenden Hogeschool, 5 van Hanzehogeschool en 

18 onderzoekers van Alfa-college en 2 externe gasten 

in Emmen en Groningen aan hun (onderzoeks-) 

projecten. Bovendien geven ze leiding aan 4 netwer-

ken met in totaal 76 bedrijven uit beide regio’s. Het is 

niet alleen al doende leren, maar ook al doende on-

derzoeken, een samenwerking van mbo, hbo en het 

werkveld. Ik merk dat de onderzoekers van Alfa-college 

– allemaal docenten – verbaasd staan van zichzelf. Ze 

merken dat ze naast het lesgeven nog zoveel andere 

dingen kunnen. Dat geldt trouwens ook voor de 

kennis kringleden van Stenden en Hanze Hogeschool. 

Prachtig toch?” 

‘NAAR BUITEN’

Ze besluit: “We gaan van een kenniseconomie over 

op een netwerkeconomie. Dat vraagt een andere 

 manier van werken: samenwerking van bedrijfsleven 

en mbo- en hbo-onderwijs, lerende netwerken op alle 

niveaus en meerdere sectoren, waarbij echte vraag-

stukken uit de regio worden onderzocht en uitge-

werkt. Scholen, docenten en medewerkers moeten 

nog meer ‘naar buiten’ en verbindingen leggen met 

actieve en innovatieve bedrijven in het werkveld, 

 zodat studenten en werknemers  opgeleid worden 

voor de vereisten van de toekomst. Co-makership is 

een prachtige manier om tot duurzame innovatie te 

komen.”
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Regionaal co-makership

WAAROM REGIONAAL 
CO-MAKERSHIP?

WERKNEMER VAN DE TOEKOMST

Met regionaal co-makership gaat de samenwerking 

veel verder. Het is een onderwijs- en samenwerkings-

vorm waarbij studenten – van mbo en hbo – leren 

binnen en met het bedrijfsleven aan de hand van re-

gionale vraagstukken. Zo geven we samen met het 

regionale bedrijfsleven en de lokale overheden vorm 

aan inspirerend en excellent beroepsonderwijs en in-

novatie in het werkveld. Samen gaan we de uitdaging 

aan om te ontwikkelen en te leren van elkaar.

WAAR WORDT AL VOLGENS REGIONAAL 

CO-MAKERSHIP GEWERKT?

Het model van regionaal co-makership wordt toegepast 

bij onder andere RTC2020 en acht innovatieve projecten 

op het gebied van Healthy Ageing, Energie en Onder-

nemerschap, de speerpunten van het Alfa-college. 

Deze acht projecten zijn:

• ReCoMa 2.0, projectleider Anna Veeneman

• Oplaadpunt Hunebedcentrum/Geopark de Hondsrug, 

projectleider Cigdem Zantingh

• Oplaadpunt Het Klooster, 

 projectleider Judith Veldman

• AC Duurzaam, projectleider Klaas Berends

• Praktijk Instituut Techniek, 

 projectleider Klaas Berends

• ICT Academy, projectleider Klaas Berends

• Werkplaats Entree, projectleider Marius Klein

• Vitaal Vechtdal, projectleider Hilde Rotmensen

De programmamanager van deze acht projecten  

samen is Gerard Krikken.

Studenten AC Duurzaam ontwerpen 
vingerbescherming voor de zorg
Feniks Engineering in Assen vond  vorig jaar, in samenwerking 
met  studenten van AC Duurzaam, een oplossing voor het 
 tandenpoetsen van meervoudig gehandicapte cliënten in 
zorginstellingen. Studenten ontwierpen een soort ridder-
handschoen,  geïnspireerd op de serie Game of Thrones, die 
ervoor moet zorgen dat cliënten het tanden poetsen minder 
akelig vinden en zorgverleners minder vaak in de  vinger 
 gebeten worden. 

Barend Kortleven van Feniks: “Jonge studenten hebben een 
compleet ander referentiekader dan wij. Ze zijn met andere 
dingen bezig en komen daardoor met oplossingen waar we zelf 
niet zo snel aan  gedacht zouden hebben.”

De samenleving verandert, de arbeidsmarkt verandert. Dus het onderwijs verandert ook! Wij bereiden onze  studenten 

voor op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Maar dat doen wij niet alleen. Het Alfa-college werkt al intensief samen 

met bedrijven en organisaties. 
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