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Voorwoord

INNOVEREN KUN JE LEREN

Er is te weinig innovatie in het onderwijs én er is te 

weinig innovatie in het Noorden. Je hoort het mensen 

zeggen en je ziet het mensen denken. Maar is dat wel 

echt zo? 

 

Natuurlijk niet. Er wordt genoeg geïnnoveerd! Waar-

om je er dan zo weinig over hoort? De uitvinders, de 

gekke professoren, de knutselaars en de studenten 

weten nog niet altijd de markt te bereiken. Dat kan 

aan van alles liggen: niet de juiste contacten, dat het 

product nog niet goed genoeg is of dat ze de motiva-

tie hebben om de markt op te gaan, maar liever aan 

het knutselen blijven. Terwijl ze de wereld misschien 

wel een stukje beter hadden kunnen maken met hun 

uitvinding. Is dat niet zonde? Ik ga er vanuit dat je die 

vraag beantwoordt met een: ja, eeuwig zonde.

 

Gelukkig ontstaan er steeds meer initiatieven die in-

novatiemakers helpen hun projecten op de juiste plek 

te krijgen. Neem de Klaas Dijkstra Innovatieprijs die 

Alfa-studenten Johan, Kevin en Matthijs van Enginee-

ring hebben gewonnen voor de 'suntracker' die ze 

voor onderneming Cirkant hebben ontwikkeld. 

 

En met trots kan ik ons als Innofest ('inno' van innovatie 

en 'fest' van festivals) daar aan toevoegen! Wij zorgen 

ervoor dat start-ups, bedrijven, ondernemers en studen-

ten ruimte krijgen om prototypes te testen op acht 

 festivals zoals Eurosonic, Oerol en Paradigm. Voor de 

liefhebbers van harde cijfers: in één jaar tijd hebben we 

25 projecten getest, 600.000 proefpersonen ingezet én 

100 innovatieve studenten en 60 innovatie-onder-

nemers de kans gegeven om te innoveren. Voor de lief-

hebbers van voorbeelden: we testten onder andere een 

kartonnen tent, een kringlooptoilet en een app waar-

mee je samen met inwoners geluidsoverlast kunt meten. 

 

Het Alfa-college noemt zichzelf een samenleving in 

het klein, die groots voelt. Wij noemen onze festivals 

een mini-maatschappij, waar we grote oplossingen in 

het klein kunnen testen. Zie je de gelijkenis? Een 

prachtige basis om samen te werken. Maar we red-

den het niet alleen met Innofest en studenten. 

 

Ondernemers (en ondernemende mensen) zijn name-

lijk óók essentieel voor innovatie. En, beste lezer, daar 

val jij onder toch? Heb jij een wereldverbeterend pro-

duct dat je samen met ons en het Alfa-collega op wilt 

pakken? 

 

Friso Visser

Innovatieprogrammeur Kennisinstellingen

Innofest
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SOCIAL LABS ALFA: 
GRONINGEN SAMEN LEUKER, 
MOOIER EN BETER MAKEN

GEEN LES, BOEKEN EN KADERS

Groningen leuker, mooier en beter maken: daar stort-

ten de studenten zich op binnen het project Social 

Labs Alfa. Vijf weken lang hadden zij geen les, ge-

bruikten ze geen boeken en hadden ze geen kaders. 

“De studenten werkten aan dingen in de werkelijk-

heid, aan problemen waar zíj zich druk over maak-

ten”, vertelt Groninger ondernemer Ritzo ten Cate, 

die betrokken was bij het ontwikkelen van Social Labs 

Alfa. “Ze droegen allemaal een eigen probleem aan 

dat binnen Groningen speelt, waar ze iets aan zouden 

willen doen. Vervolgens vormden ze werkgroepjes 

met mede-studenten, docenten en externen die ook 

aan dit probleem zouden willen werken. En dan: 

brainstormen, eropuit gaan, experimenteren, snel 

feedback krijgen op je ideeën.”

STEMMEN MET JE PEUK

En dat leverde hele mooie dingen op: “Ze hebben 

ideeën bedacht voor te volle of juist lege lokalen en 

bijvoorbeeld de lege panden in de binnenstad. Maar 

één van de gaafste dingen vond ik dat studenten het 

roken voor de deur van de Jumbo op gingen lossen. 

Bij deze supermarkt op het Europapark moet je echt 

Social Labs Alfa

Stel, je maakt je druk om een situatie of probleem. Wat kun je hieraan doen? Wie betrek je hierbij? Hoe gaan 

anderen om met dit probleem? En wat voor ideeën zou je hiervoor kunnen bedenken? Praat erover met mensen, 

sla aan het experimenteren en voilà: je hebt een oplossing die werkt. Zo simpel en praktisch als dit voor de  meeste 

mensen uit het bedrijfsleven klinkt, zo nieuw was deze werkwijze tot voor kort nog voor het onderwijs. Met de 

ambitie om het onderwijs nog meer te laten aansluiten op de buitenwereld en de samenwerking te stimuleren 

tussen studenten en het bedrijfsleven, begon het Alfa-college daarom met het project Social Labs Alfa.



Social Labs Alfa

door een tunnel van rook om bij de ingang te komen. 

Een aantal studenten wond zich hierover op. Samen 

met de supermarkteigenaar zijn ze toen met plannen 

gekomen, die ze gingen testen in de praktijk. Dat was 

soms heel simpel: een witte lijn op de vloer trekken 

met daarin ‘verboden te roken’. Of wat creatiever: 

een asbak als stembus, waarbij je aan de linkerkant 

een peuk kon gooien als je voor Ajax bent, en aan de 

rechterkant als je voor FC Groningen bent. Deze en 

nog meer concepten hebben ze getest in de praktijk, 

om uiteindelijk de groep rokers te verplaatsen naar 

een plek waar het wel mag.” 

GRATIS PARKEREN

Guus van der Leest, student Junior Accountmanager, 

was één van de studenten die werkte aan een zelfbe-

dacht project om Groningen leuker, mooier of beter 

te maken. Hij koos ervoor om zich te storten op een 

ander probleem op het Europapark: gratis parkeerge-

legenheid. “Ik woon in een dorp vlakbij Groningen en 

wil graag snel van school naar huis kunnen, dus neem 

ik het liefst de auto. Er zijn wel parkeerplekken bij 

onze locatie, maar dat is daar heel duur en eigenlijk 

niet te betalen voor studenten. Een aantal docenten 

had hier ook last van, en wilde zich graag voegen bij 

ons werkgroepje. We stortten ons erop door met de 

gemeente te praten, interviews te houden met ge-

bruikers, te brainstormen. Uiteindelijk is het jammer 

genoeg niet gelukt om de parkeerplaatsen gratis te 

krijgen, maar hebben we wel mooie bruikbare alter-

natieven bedacht, zoals goede carpoolplekken en het 

gebruiken van ov-fietsen.”

WERKNEMERS VAN DE TOEKOMST

Met deze manier van onderwijs geven en volgen, gaat 

het Alfa-college mee in de ontwikkeling waarin (hoge)

scholen steeds meer aan werkelijke cases gaan werken 

en organisaties, bedrijven en scholen steeds meer de 

handen ineenslaan om van waarde te kunnen zijn voor 

de maatschappij. Ritzo ten Cate: “Studenten die straks 

afstuderen kunnen al echt iets, omdat ze al veel prak-

tijkervaring hebben. Ze weten hoe het is om in een 

team te werken, zenuwachtig te zijn omdat er mensen 

uit een bedrijf naar je zitten te luisteren, de wijde we-

reld in te trekken met je ideeën. Zo lever je niet zomaar 

goede studenten af aan het werkveld, maar eigenlijk 

gewoon al de werknemers van de toekomst.”

5
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AHMED LEERT NEDERLANDSE 
TAAL TIJDENS TAALSTAGE BIJ 
DE GRONINGSE SPAR
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Taalstage

“Communicatie. Dat was zo’n woord dat ik hier een 

keer hoorde en opschreef, want ik kende het niet. Nu 

weet ik wel wat het betekent, volgens mij. Ja,”, knikt 

Ahmed (17). De van oorsprong Somalische Ahmed is 

eerstejaarsstudent Detailhandel en volgt 1,5 dag per 

week een taalstage. “Al onze studenten die aan het in-

burgeren zijn of de Nederlandse taal nog niet goed ge-

noeg kennen, bieden we een taalstage aan”, vertelt 

Rudi Knol, opleidingsmanager Educatie en Entree NT2. 

“Dit is een beroepspraktijkvormende stage, maar dan 

met als belangrijk doel: de student goed kennis te laten 

maken met de Nederlandse taal en bedrijfscultuur.”

VIA NAIROBI EN ITALIË NAAR NEDERLAND

Ahmed was 14 jaar toen hij - samen met zijn moeder, 

twee broers en drie zussen - zijn vader achterna reisde 

van Somalië naar Nederland. “In Somalië was het niet 

helemaal veilig. Mijn vader vertrok daarom naar 

 Nederland, via Italië. Wij gingen in Nairobi wonen en 

konden een tijd later ook naar Nederland komen.”

TERREUR KOMT DICHTBIJ HUIS

“In Somalië is 99% van de inwoners Islamitisch. 

 Desondanks pleegt de beweging Al-Shabaab allerlei 

terreuraanslagen, omdat ze vinden dat bepaalde 

mensen het geloof niet goed genoeg aanhangen,” 

vertelt Entree NT2-docent Christian de Kraker. Ahmed 

maakt een onthoofdings-beweging. “In de hoofdstad 

Mogadishu werden ook vaak aanslagen gepleegd bij 

hotels, als er weer buitenlanders kwamen”, vertelt hij. 



Taalstage
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“Ik kende zelf geen mensen die zijn vermoord, maar 

mijn moeder hoorde regelmatig dat er weer iemand 

dood is gegaan die zij kende. En nu krijgt ze nog 

steeds dat soort telefoontjes.”

VAN DE KORANSCHOOL NAAR DETAILHANDEL

Na 2 jaar in een AZC in Emmeloord gewoond te heb-

ben, vertrekt het gezin naar Veendam, waar Ahmeds 

vader ook woont. Daar begint Ahmed al na 2 maan-

den met een opleiding: Detailhandel bij het Alfa- 

college. “In Somalië ging ik ook naar school, maar het 

ging daar heel anders aan toe. Ik heb 8 jaar op de 

Koranschool gezeten, waar je vooral de Koran en de 

Arabische taal leerde. In Nederland dacht ik eerst dat 

ik iets in de techniek wilde doen, maar uiteindelijk 

koos ik voor Detailhandel. En nu loop ik stage bij de 

Spar.”

NIET IN DE OGEN KIJKEN

Marcel Vogelzang, oud-student Detailhandel van het 

Alfa-college en nu eigenaar van de Spar in de wijk 

Kostverloren in Groningen: “Christian vroeg mij of wij 

misschien ook behoefte hadden aan een stagiair. 

Maar niet zomaar een stagiair, eentje die meeloopt 

om de Nederlandse taal te leren. Daar stond ik wel 

voor open. Toen Ahmed hier voor het eerst binnen-

stapte, was het een hele verlegen jongen, die mij 

 eigenlijk niet in de ogen durfde te kijken. Later 

 begreep ik dat dat een cultuurding is: in Somalië kijk 

je uit respect iemand die boven je staat niet aan, maar 

kijk je wat naar beneden. En ik denk dat we eerst al-

lebei wel wat de kat uit de boom keken. Het was voor 

ons allebei nieuw.”

AFDINGEN IN DE SUPERMARKT

Ahmed helpt in de Spar met vakken vullen, veegt de 

vloer aan en staat klanten te woord die vragen 

 hebben. “In dat laatste probeer ik hem wel wat te 

stimuleren”, zegt Marcel. “En Ahmed vindt het soms 
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lastig om producten te herkennen. Drop kent ie wel, 

maar venkeldrop? Dan moet hij eerst de rest van de 

verpakking lezen om te zien dat dit óók dropjes zijn.” 

Ahmed: “Ik moet soms heel erg zoeken waar alles 

moet staan. Dat is wel eens lastig. Supermarkten in 

Somalië verschillen heel erg van die in Nederland. Ze 

zien er heel anders uit en het is er bijvoorbeeld heel 

normaal om af te dingen bij de kassa. Dat zou hier 

heel gek zijn.”

STEEDS MEER UIT Z’N SCHULP

“Nu hij hier al een half jaar is, komt Ahmed steeds 

wat meer uit zijn schulp”, gaat Marcel verder. “Met 

geintjes en vragen probeer ik hem wat losser te krij-

gen. Ahmed houdt van voetballen, daar hebben we 

het veel over. Al zal hij nooit naar je toelopen en 

 zeggen: “Weet je wat ik afgelopen weekend heb 

 gedaan?” Dat moet je dan wel wat uit hem trekken. 

Daarom zal ik hem ook niet zo snel achter de kassa 

zetten, daarvoor moet je toch wel wat extraverter 

zijn. Maar het is een hele zachte, aardige jongen. En 

hij doet goed z’n best hier, terwijl hij de Nederlandse 

taal steeds meer oppikt. Zo snijdt het mes voor ons 

aan twee kanten, toch?”

VRACHTWAGENCHAFFEUR WORDEN

Wat voor droom heeft Ahmed voor zichzelf in Neder-

land? “Ik zou uiteindelijk graag vrachtwagenchauf-

feur willen worden. Maar het kan ook best zijn dat we 

ooit weer met het gezin terug naar Somalië gaan. 

Mijn moeder wil graag terug, maar mijn vader niet. Ik 

mis mijn halfbroertjes en vrienden daar wel. En dat je 

daar met de bus in een half uurtje bij het strand was 

en mango’s zo uit de boom kon plukken. Maar als ik 

Nederland verlaat, ga ik de mensen hier ook erg mis-

sen. Ik weet nog niet wat de toekomst brengt, zo ver 

kijk ik nog niet vooruit. Maar tot nu toe heb ik het erg 

naar m’n zin hier!”, lacht Ahmed.
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Taalstage

Ahmed is één van de 70 studenten die op dit moment 

bij het Alfa-college een taalstage volgt. “Vanuit de 

overheid krijgen we geld om mensen die aan het in-

burgeren zijn of de Nederlandse taal beter willen le-

ren en nog in het voortraject zitten voordat ze echt 

een studie kunnen gaan volgen, 3 of 4 dagdelen les te 

geven. Maar dat vinden wij nog veel te mager”, ver-

telt Rudi Knol, opleidingsmanager Educatie en Entree 

NT2. “Daarom bieden wij deze studenten aanvullend 

onderwijs aan, waarin we ze onder andere de moge-

lijkheid bieden om een taalstage te volgen en beroep-

servaring op te doen. Contact maken met anderen is 

het belangrijkste in zo’n taalstage, dan leer je een taal 

het snelst. We hebben de gemeente nu zover gekre-

gen, dat zij actief meewerken en bedrijven laat weten 

dat wij ze een taalstagiair kunnen bieden.”

MEEST VOORKOMENDE ‘KLACHT’: HIJ IS ZO 

BESCHEIDEN EN RUSTIG

“Het is heel verschillend waar deze taalstagiairs aan 

de slag gaan. Dit kunnen scholen, winkels, gemeen-

tes, technische bedrijven en verpleeghuizen zijn, om 

maar wat te noemen. Als het maar te maken heeft 

met het vak dat ze willen gaan leren”, vertelt Marion-

ne van de Rijt van de Entree-opleiding NT2. “Deze 

organisaties zijn over het algemeen heel positief over 

de taalstagiairs. Zo hebben ze vaak een goede arbeid-

sethos en zijn ze meestal heel netjes en beleefd. Als 

we al een klacht krijgen, is het vaak dat de student zo 

bescheiden en rustig is. Daarom verwerken we dit 

ook extra in de opdrachten: ga in gesprek met een 

klant of collega. Zo pakken we ze een beetje bij het 

nekvel, al vinden de studenten dat natuurlijk vaak nog 

wel heel eng.”

COACHING SYRISCHE CULTUURVERSCHILLEN

De Syrische Aghyad Alsherfawi is coach bij het Al-

fa-college en helpt buitenlandse studenten meer van 

de Nederlandse cultuur te begrijpen: “In Syrië bete-

kent ‘ja’ bijvoorbeeld soms ook ‘nee’. In Nederland 

kun je beter duidelijk zijn over wat je precies bedoelt. 

Ook moeten ze soms nog wel wennen aan de manier 

waarop je met hiërarchie omgaat. Maar Syrië is een 

toeristisch land, waardoor de Syriërs vaak sneller be-

grijpen dat andere culturen anders in elkaar zitten. En 

ontvangen daardoor ook redelijk makkelijk feedback 

op hun doen en laten.”

SYRISCHE ANESTHESIST OP DE PRIKPOLI VAN 

HET UMCG

“Bedrijven nemen het aanbod van een taalstagiair 

vaak aan uit een vorm van maatschappelijke betrok-

kenheid”, vertelt Rudi verder. “Zo heeft het UMCG nu 

een Syrische taalstagiair, die stageloopt op de prikpo-

li. We hebben samen gekeken: wat kan deze jongen 

voor het UMCG betekenen? Hij had al een diploma 

tot anesthesist, sprak perfect Engels en Arabisch en 

ook Nederlands al op een redelijk hoog niveau. Hij 

kent de cultuurverschillen en wanneer je een patiënt 

nog even extra moet doorvragen, bijvoorbeeld. Op 

die manier werd deze taalstage voor het UMCG heel 

interessant.”

ONDERDEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ

“Zo zijn er nog heel veel mooie voorbeelden te noe-

men. Een meisje uit Eritrea dat bij de H&M een taalsta-

ge volgde en daar nu een betaalde baan heeft. Of de 

Armeense Sofia die een taalstage volgde in een ver-

pleegtehuis met dementerende ouderen, en daar de 

mensen laat genieten van haar pianospel. Daar bloei-

en zowel de ouderen, als Sofia zelf van op. Heel mooi 

om te zien! Zo hoop ik dat een taalstage voor hen een 

goede start mag zijn van een mooie toekomst in Ne-

derland, waarbij ze echt onderdeel zijn van de maat-

schappij”, sluit Christian de Kraker af.

ONDERWIJS 
VANUIT DE 
OVERHEID TE 
MAGER
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“IN SUPERMARKTEN IN 
SOMALIË IS HET HEEL NORMAAL 

OM AF TE DINGEN BIJ 
DE KASSA. DAT ZOU HIER 

HEEL GEK ZIJN.” 



Met het lectoraat ‘Ondernemen in verandering’ gaat 

Alexander Grit nieuwe wegen bewandelen. Hij werkt 

vanuit het concept van ontdekkingsruimten en onder-

zoekt of daar een proces van ‘serendipiteit’ kan 

plaatsvinden. Oftewel: in welke omstandigheden 

loop je tegen het onverwachte aan en hoe kun je dit 

tot een herhaalbaar proces maken. Studenten in het 

mbo- en hbo-onderwijs, ondernemers en winkeliers 

in Noord-Nederland gaan profiteren van het onder-

zoek naar succesvol ondernemen. 

De lector, die 1 februari van start is gegaan in dienst 

van zowel Hanzehogeschool als Alfa-college, wil ge-

lijk benadrukken dat het zeker niet alleen zijn verdien-

ste zal zijn: “Ik doe dit niet alleen. Ik ga samen met 

studenten, onderzoekers, docenten en het werkveld 

de komende jaren op zoek naar de succesfactoren. 

We werken daarbij met ontdekkingsruimten, een 

concept dat ik al een aantal jaren toepas. Het is een 

WAT ZIJN DE IDEALE OMSTANDIG HEDEN 
VOOR SUCCESVOL ONDER NEMEN? 
LECTOR ALEXANDER GRIT ONDERZOEKT HET

meetinstrument dat iets zegt over de kwaliteit van 

een ruimte. Je kunt het meetinstrument ontdekkings-

ruimten op allerlei gebieden hebben, bijvoorbeeld voor 

retail, of in een museum, maar ook in het onderwijs.” 

SERENDIPITEIT 

Wat is nou een ontdekkingsruimte? Grit antwoordt: 

“Dat is een analyse waarbij je kijkt naar patronen in 

interactie en op welke wijze verandering kan plaats-

vinden. We doen dat door te kijken waar patronen 

worden doorbroken en waar ontwikkeling en serendi-

piteit kunnen ontstaan. Serendipiteit bestaat grofweg 

uit twee stappen. Ten eerste de kunst van het vinden 

van iets onverwachts en bruikbaars terwijl je op zoek 

bent naar iets totaal anders. En ten tweede het inbed-

den van de vondst in een context. Onverwachte vond-

sten geven veel energie en zorgen voor ontwikkeling 

en innovatie.” 
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Lector Ondernemerschap
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Alexander Grit geeft een praktisch voorbeeld om dit 

duidelijk te maken: “Voor de Groninger City Club 

hebben we de opdracht om onderzoek te doen naar 

ontdekkingsruimte in de retail, met als doel om straks 

klaar te zijn voor ‘De winkelstraten in 2030’. We zijn 

gestart met het ‘adresseren’  van een aantal winkel-

straten. Daarbij kijken we in hoeverre er onverwachte 

vondsten en zaken zijn in ruimtes. Studenten registre-

ren bijvoorbeeld hoeveel niet-verwachte ontmoetin-

gen er op straat plaatsvinden, of er opvallende ge-

beurtenissen zijn, of er diversiteit is in mensen, of er 

wat te zien valt, etc. Vervolgens kijken zij of ze iets 

met deze vondsten kunnen doen. Wat geeft de ene 

straat een hoge mate van ontdekkingsruimte en de 

andere niet? Nou is het niet zo dat alle ruimten een 

hoog gehalte aan ontdekkingsruimte moeten hebben. 

Het is ook prettig om voor bijvoorbeeld de wekelijkse 

boodschappen in de supermarkt precies te weten 

waar wat in de schappen staat. Anders wordt alles 

een speurtocht. Wil je echter lekker een dagje winkelen 

en een stad ervaren? Dan ben je op zoek naar beleve-

nissen. Dan zijn onverwachte gebeurtenissen leuk.” 

KIEMKRACHT

Eenzelfde soort onderzoek doet het lectoraat ook bij 

het project Kiemkracht, bij het Alfa-college. Hierbij 

werken circa tachtig mbo-studenten van de opleidin-

gen Multimedia en Mode aan het verhogen van hun 

ondernemerschapsvaardigheden, in samenwerking 

met docenten, coaches en het bedrijfsleven. Dit doen 

zij in bedrijfsverzamelgebouw The Rock in Groningen. 

“Wij onderzoeken wat werkt in deze ruimte, wat 

voor coaching er wordt toegepast en kijken wat kan 

worden versterkt. Tijdens het onderzoek doen we ‘in-

terventies’ zodat er iets onverwachts gebeurt. Dan 

kijken we of en hoe dat doorwerkt in het onderne-

merschap. Zo proberen we te begrijpen wat nodig is 

in een omgeving met een onderwijsprogramma om 

maximale opbrengsten te behalen voor zowel studen-

ten, coaches en docenten als het werkveld. Daarbij 

willen we nieuwe verbindingen verder stimuleren.”

OLIEVLEK

“We gaan ook bij de Hanzehogeschool, de Eemsmond 

en in Hardenberg het concept ontdekkingsruimten in-

zetten. Bij de Eemsmond gaan we kijken naar bedrijfs-

opvolgingsproblematiek. De methodiek moet een 

steeds grotere olievlek worden. Studenten vinden het 

leuk om mee te werken. Zij kunnen de methodiek ge-

bruiken bij afstudeerscripties. Voor medewerkers van 

Alfa-college gaan we binnenkort workshops aanbie-

den over de methodiek. En het lectoraat is bijvoorbeeld 

ook betrokken bij het convenant ‘Inburgeren? In Gro-

ningen doen we het samen’ dat de gemeente Gronin-

gen met Hanzehogeschool, Noorderpoort en Alfa-col-

lege sloot. Hierbij staan inburgering, educatie en 

integratie centraal. Het lectoraat onderzoekt daarbij de 

ontdekkingsruimte voor Syrische vluchtelingen. Veel 

Syriërs zijn bijvoorbeeld ondernemend. Wij willen sa-

men met hen ontdekken hoe zij hun ondernemer-

schapsvaardigheden het beste kunnen inzetten in Ne-

derland en welke verwachtingen reëel zijn”, aldus Grit.

De uitkomsten en resultaten van het lectoraat worden 

ingezet bij het versterken van onderwijs in onderne-

merschap, bij het versterken van coaching van onder-

nemers en ondernemerschap in Noord-Nederland en 

bij het versterken van retail in de regio. Grit besluit: 

“We willen een stimulans zijn voor de noordelijke 

economie. Ambities, daar houd ik van.”

Lector Ondernemerschap

SERENDIPITEIT

In de wetenschap en techniek komt serendipiteit regelmatig 

voor. Bijvoorbeeld de ontdekking van penicilline door Alexan-

der Fleming. Fleming was zijn laboratorium aan het opruimen. 

Het viel hem op dat er een schimmel gekomen was op een 

kweekplaat met kolonies stafylokokkenbacteriën. Rondom de 

schimmel lag een zone waar de bacteriën niet groeiden. Bij 

het analyseren van die zone ontdekte hij dat de door de 

schimmel uitgescheiden stof een middel tegen ziekmakende 

bacteriën was: penicilline. Vervolgens heeft Fleming het suc-

cesvol door kunnen ontwikkelen als medicijn.

AANDACHTSGEBIEDEN VAN HET LECTORAAT 

‘ONDERNEMEN IN VERANDERING’

Het lectoraat heeft vier aandachtsgebieden:
• Dynamiek van Ondernemerschap in Noord-Nederland

• Versterken van Ondernemerschapsonderwijs

• Agendering Coaching en Bedrijfsopvolging

• Versterken van retail in de regio.
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Kort nieuws

185 derdejaars Techniekstudenten die 6 maanden lang werken aan een opdracht uit de praktijk, die te maken 

heeft met duurzame energie: dat is de Basismodule Energie & Duurzaamheid die het Alfa-college in het leven 

heeft geroepen. 

TECHNIEKSTUDENTEN WORDEN EXPERTS 
DUURZAAMHEID VOOR BEDRIJVEN MET 

BASISMODULE ENERGIE & DUURZAAMHEID

“Met echte praktijkopdrachten willen we de studen-

ten experts maken op het gebied van ‘trias energeti-

ca’: energie opwekken, verspilling tegengaan en zo 

efficiënt mogelijk omgaan met fossiele brandstoffen. 

Voor externe partijen die effectiever willen omgaan 

met energie en materialen en een circulaire economie 

willen, kan de samenwerking met onze studenten - 

die eigenlijk aan het stuur komen te zitten van alle 

nieuwe ontwikkelingen binnen het technische vakge-

KORT NIEUWS

bied - veel opleveren. Zo hebben we al verschillende 

projecten gedraaid met partijen als Grunneger Power 

en Groningen Woont Slim”, vertelt Adri Mertens van 

het Techniek Innovatie Centrum van het Alfa-college.

Ben je als bedrijf geïnteresseerd in een 
samenwerking op dit gebied? 

Meld je dan bij Adri Mertens, via 088-3341507 of 

ah.mertens@alfa-college.nl. 

Op 1 maart spraken partijen als Cadac en Van Wijnen 

op het Alfa-college over BIM: het Bouw Informatie 

Model. Dit klinkt misschien saai, maar niks is minder 

waar - BIM is een heel vooruitstrevend visualisatiesys-

teem. Alle partijen die samenwerken in het bouwen 

of renoveren van een gebouw, kunnen tegelijkertijd 

werken in dit programma en hun eigen aandeel daar-

in ontwerpen. Geen 2D-bouwtekening die van partij 

naar partij gaat dus, maar een digitaal systeem waar 

iedereen tegelijk in kan werken. 

Op die manier 'bouwen' zij het gebouw al samen in 

een digitale omgeving, waarbij de opdrachtgever al 

een visuele tour door het gebouw kan krijgen, zonder 

dat de eerste paal ook nog maar in de grond geslagen 

is. BIM zorgt zo voor een meer efficiënte en goedko-

pere manier van werken, waarbij de kans op onvoor-

ziene situaties ook veel kleiner wordt. 

Tot slot maakten de aanwezigen kennis met het aug-

mented reality-systeem Hololens van Microsoft. Als je 

deze bril op zet, zie je de gewone wereld om je heen, 

met nieuwe elementen daar aan toegevoegd. Zo zou 

je kunnen zien hoe die nieuwe keuken in je huis staat, 

bijvoorbeeld.

ALFA-COLLEGE DUIKT DIEPER IN BIM: 
HET BOUW INFORMATIE MODEL



E-FIETSEN OPLADEN MET SUNTRACKER

“Onze jongens gingen aan de haal met de opdracht om 

een suntracker te bouwen op het schoolplein, waarmee 

je bijvoorbeeld e-fietsen zou kunnen gaan opladen”,  

vertelt Adri Mertens van het Techniek I nnovatie Centrum 

van het Alfa-college. “Drie studenten - Johan Braaksma, 

Kevin Medendorp en Matthijs Kruit - slaagden hier  

zó goed in, dat zij uiteindelijk de Klaas Dijkstra Fonds  

Innovatieprijs wonnen voor hun ontwerp. 

ANDERE BRIL

“Er zaten waardevolle leermomenten in, voor ons al-

lebei. Het is geweldig om zoveel denkkracht te krijgen 

van jonge mensen die met een andere bril kijken.  

Samen gaat het lukken het onderwerp duurzame 

energie te moderniseren en hipper te maken”, vatte 

Jeroen Prummel eerder op Tibgroningen.nl samen.
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ENGINEERING-
STUDENTEN 
ONTWIKKELEN 
SUNTRACKER VOOR 
BEDRIJF EN WINNEN 
DAARMEE DE KLAAS 
DIJKSTRA FONDS 
INNOVATIEPRIJS

SUNTRACKER VRIJ TE GEBRUIKEN

De suntracker staat op dit moment op het terrein van 

de voormalige Suikerunie, waar iedereen de suntrac-

ker vrij kan gebruiken. Zo gaat festival Paradigm bin-

nenkort ook gebruikmaken van de suntracker. 

WAT IS DE KLAAS DIJKSTRA FONDS  

INNOVATIEPRIJS?

Stichting Klaas Dijkstra Fonds is een particulier fonds 

dat getalenteerde jongeren op het gebied van tech-

niek en kunst in Nederland en in ontwikkelingslanden 

wil stimuleren. 

Kort nieuws

Een zelfvoorzienend energiesysteem maken: dat was de droom van Jeroen Prummel van het Groninger bedrijf 

Cirkant advies en conceptontwikkeling. Hij wilde graag een zelfvoorzienende stroomvoorziening gaan maken, die 

afgelegen locaties (tijdelijk) kan voorzien van groene stroom. Jeroen had al een prototype, maar vroeg Techniek-

studenten van het Alfa-college om dit verder door te ontwikkelen. 
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Kort nieuws

Tweedejaarsstudenten van de opleidingen Media-

vormgeving en Specialist mode/maatkleding al klaar-

stomen voor het ondernemerschap: dat gebeurt er bij 

het project Kiemkracht van het Alfa-college. Coaches 

uit het bedrijfsleven helpen studenten hun eigen 
 kwaliteiten, ambities, enthousiasme en doorzettings-

vermogen te ontdekken en te starten met een eigen 

onderneming.

Hoe blijf ik zo goed mogelijk op de hoogte van de 

nieuwste ontwikkelingen in mijn vakgebied? Dit is 

een vraag waar veel professionals tegenaanlopen, 

 zeker als je tijd vaak opgeslokt wordt door de drukte 

van alledag. Techniekdocenten van het Alfa-college 

gaan het daarom anders doen: in een Living Lab 

 creëren zij de ruimte voor zichzelf om volledig op de 

hoogte te raken van innovatie binnen de techniek. 

INNOVATIE BEGINT BIJ DE DOCENT

“Ze gaan met projecten uit hun eigen praktijk of op-

drachten uit het bedrijfsleven aan de slag, zodat ze 

zich tot in de puntjes kunnen verdiepen in de nieuw-

ste ontwikkelingen en technieken”, vertelt coördinator 

Bouwkunde Richard den Ouden. “Dit kan bijvoor-

beeld het ontwerpen van een eigen woning in een 

nieuw tekenprogramma zijn, of het verduurzamen 

van het kerkgebouw om de hoek. We willen graag 

innovatief onderwijs leveren, en daarin begin je bij de 

docent. Maar daar moet je dan wel ruimte in de agen-

da voor maken. En dat doen we met het Living Lab!”

LIVING LAB LAAT TECHNIEKDOCENTEN 
VOOROP LOPEN IN INNOVATIE

EXPERIMENTELE PLEK VOOR DOCENTEN, 

STUDENTEN EN BEDRIJFSLEVEN

Het Living Lab moet uiteindelijk uitgroeien tot een 

 experimentele plek, waar docenten, studenten én 

mensen uit het bedrijfsleven samenwerken aan inno-

vatieve projecten. “Zo ver zijn we nog niet, we begin-

nen kleinschalig en met een pilot. Maar dat is wel ons 

uiteindelijke doel met het Living Lab”, sluit Richard 

den Ouden af. 

De studenten moeten hierbij goed nadenken over 

hoe ze klanten willen benaderen en wat hun verdien-

model is. Daarnaast schrijven ze een ondernemings-

plan. Binnen dit project zijn al vele ideeën naar voren 

gekomen die heel levensvatbaar zijn.

BEDRIJFSLEVEN HELPT MEDIA- EN 
MODESTUDENTEN BIJ ONDERNEMERSCHAP

Meer weten? 
www.ondernemersvaardigheden.wordpress.com.
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Kort nieuws

Om innovatie een standaard onderdeel te kunnen 

maken van het onderwijs, werkt het Alfa-college 

daarom ook steeds meer samen met externe op-

drachtgevers en partners. Het Alfa-college is nu bij-

voorbeeld in gesprek met Innofest: een organisatie 

die festivals inzet als levend laboratorium, om de haal-

baarheid en het effect van innovatieve projecten te 

kunnen testen. 

"We zijn aan het onderzoeken of studenten van het 

Alfa-college een aandeel kunnen hebben in het tes-

ten van innovatieve prototypes op festivals in het 

Noorden, zoals op Noorderzon en Into the Great 

Wide Open. Je kunt hierbij denken aan het vinden 

van oplossingen voor het probleem dat sigaretten-

peuken op de grond worden gegooid. Hoe kunnen we 

dit voorkomen? Of hoe kunnen we deze sigaretten-

peuken weer als grondstof gebruiken, bijvoorbeeld", 

vertelt Friso Visser van Innofest.

MET INNOVATIE ZETTEN 
WE STUDENTEN AAN HET ROER, 

ZODAT ZIJ HET WERKVELD STRAKS 
OP EEN HOGER NIVEAU 

KUNNEN TILLEN

INNOVEREN OP FESTIVALS 
MET INNOFEST
Innovatie wordt een steeds belangrijker speerpunt voor het onderwijs van het Alfa-college. Niet alleen studenten 

afleveren die straks moeiteloos kunnen doorstromen naar het werkveld, maar studenten aan het roer zetten en 

voorop laten lopen, zodat zij het werkveld straks op een hoger niveau kunnen tillen. 



Specialisatie Peuterspeelzaal

HOOGEVEENSE KWEEKVIJVER 
VOOR TOEKOMSTIGE 
PEUTERSPEELZAAL MEDEWERKERS

“Nynke wilde dinsdag geen fruit eten tijdens de fruitronde. Ik heb geprobeerd er een leuk spelletje van te maken, 

maar ze moest er toch niks van hebben. Hebben jullie misschien nog ideeën hoe we Nynke toch haar fruit kunnen 

laten eten?”, vraagt Sandra aan haar groepsgenoten. Samen met negen andere Alfa college-studenten Sociaal 

Agogisch Werk volgt Sandra het peuterspeelzaalprogramma, waarbij ze twee dagen in de week pedagogisch 

medewerkers op de werkvloer assisteert bij de Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen en twee dagen in de week 

- bovenop haar reguliere studie - extra vaklessen krijgt. Waaronder het vak Intervisie, waarbij ze aan haar groeps-

genoten en docent advies kan vragen over dingen waar ze tegen aanloopt in de praktijk. Zoals dus Nynke, die 

geen fruit wil eten.

16
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ASSISTEREN BIJ SPELEN EN LEREN 

Elke maandag en dinsdag lopen Sandra Kraal (20)  

en Deesie Brouwer (18) - die vanaf het begin van  

hun studie al wisten: wij gaan met kinderen werken  

- stage bij de peuterspeelzaal van Stichting Peuter-

speelzalen Hoogeveen (SPSH). Verhaaltjes vertellen, 

spelletjes spelen, liedjes leren, oefenen met letters en 

kleuren leren: Sandra en Deesie ondersteunen alle 

praktijkgerichte handelingen die de peuters helpen in 

hun ontwikkeling en voorbereiden op de vroegschool. 

Net zoals de 5 andere SAW-studenten die ook voor 

dit peuterspeelzaaltraject kozen. 

ONDERWERPEN ALS KINDERMISHANDELING 

TOT PUK

“Op dinsdags krijgen we op de SPSH vaklessen vanuit 

school, die specifiek te maken hebben met werken in 

een peuterspeelzaal. Laatst hebben we het bijvoor-

beeld over kindermishandeling gehad. En hebben we 

dus Intervisieles, waarin we problemen die we tegen-

komen kunnen delen met onze klas en docent. Daar-

naast krijgen we donderdags nog lessen hier, die  

de Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen verzorgt”, 

 vertelt Sandra. “Dan hebben we het bijvoorbeeld over 

hoe je met Puk omgaat, het speelkamaraadje van ons 

voorschoolse en vroegschoolse educatie-programma 

(VVE), die we inzetten bij het leren over allerlei  thema’s 

binnen de belevingswereld van de peuters”, vult Viola 

Kruithof, manager VVE bij de Stichting Peuterspeel-

zalen Hoogeveen, aan. “Wat ze leren, oefenen ze 

daarmee gelijk in de praktijk. Dat is denk ik ook het 

mooie aan dit programma: studenten kunnen de 

 theorie onmiddellijk toepassen in de praktijk en daar 

op die manier snel van leren.”

STREEPJE VOOR OP DIPLOMA

“Ik denk dat het mes aan twee kanten snijdt met het 

peuterspeelzaaltraject”, vertelt Viola. “Voor ons is het 

een mooie kweekvijver waaruit we kunnen putten als 

we nieuwe medewerkers nodig hebben. Want vanuit 

de peuterspeelzalen is er veel behoefte aan personele 

kwaliteit. Daarnaast zijn de studenten al heel doel-

gericht bezig tijdens hun studie. Zij weten dat ze later 

graag in een peuterspeelzaal willen werken en zijn 

daarin heel bewust aan het leren. Deze studenten 

 hebben straks een streepje voor, omdat ze dan een 

 diploma mét specialisatie op zak hebben. En je kent 

elkaar al, je weet wat je aan elkaar hebt. Stel er komt 

een plekje vrij voor een nieuwe medewerker, dan is die 

gauw ingevuld door zo’n gespecialiseerde student.”  

Specialisatie Peuterspeelzaal
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“Binnen een schoolgebouw kun je wel leren 
hoe je een trap moet maken bijvoorbeeld, 
maar leren hoe je met kinderen moet omgaan, 
moet je toch echt in de praktijk doen”

GEEN WERKGARANTIE, MAAR WERKINTENTIE

De samenwerking tussen het Alfa-college en de 

 Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen heeft dit dan 

ook als voornaamste doel: de werknemers van  

de toekomst opleiden voor de peuterspeelzalen.  

“De Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen gaf aan 

ruimte te hebben voor tien studenten die er al bewust 

voor hebben gekozen om later in een peuterspeelzaal 

te gaan werken”, aldus opleidingsmanager van Zorg 

en Welzijn Chris Hengeveld. “Deze studenten moes-

ten in een sollicitatiegesprek ook aangeven waarom 

zij zou graag aan dit traject mee zouden willen doen. 

Ze worden hier heel specifiek voorbereid op de 

 praktijk.” Docent Andries Middelbos gaat verder: 

“Binnen een schoolgebouw kun je wel leren hoe je 

een trap moet maken bijvoorbeeld, maar leren hoe je 

met kinderen moet omgaan, moet je toch echt in de 

praktijk doen. Daarom zijn we ook zo blij met deze 

samenwerking, waarbij wij de theoretische achter-

grond kunnen verzorgen voor studenten, en ze op de 

werkvloer de theorie gelijk kunnen toepassen. En dat 

op een hele specialistische manier. Al onze studenten 

krijgen de basis van pedagogisch werk mee, maar 

deze groep weet straks precies wat er van ze  

wordt verwacht binnen een peuterspeelzaal. Een 

werk garantie is er niet, maar een werkintentie wel.  

En dat biedt de studenten natuurlijk ook weer mooie 

perspectieven.”

Specialisatie Peuterspeelzaal
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Derdejaarsstudent Interieur Design én ‘Londengek’ 

Michelle Manning liep afgelopen najaar stage in haar 

lievelingsstad Londen. Ze assisteerde daar 4 weken 

lang de Engelse binnenshuisarchitecte Hélène Da-

browski. Daarnaast dompelde ze zich een week onder 

in hét evenement dat Londen een week lang op z’n 

kop zette: de Design Week. 

VAN HET NEDERLANDSE PLATTELAND NAAR 

LONDEN

“Ik wilde graag naar Londen omdat het daar allemaal 

zo anders is. Hoe de stad eruitziet, hoe de mensen 

daar zijn, hoe ze leven.. En ook de interieurstijlen die 

je tegenkomt zijn heel anders. Soms heel strak en 

 modern, maar je komt soms ook die typische Engelse 

cottage-stijl tegen. Ik woon in Nederland op het 

 platteland, dus Londen is voor mij een soort tegen-

overgestelde van mijn eigen omgeving.”

Interieurstage in Londen

VAN MOODBOARDS IN COTTAGESTIJL 
TOT VIP OP DESIGN WEEK

RONDLOPEN TUSSEN BEKENDE ARCHITECTEN

“Tijdens mijn stage hielp ik met opdrachten, ging ik 

mee naar klanten, maakte ik moodboards. Zo werkte 

ik bijvoorbeeld mee in de styling van een groot huis 

op het Engelse platteland. En ik bezocht natuurlijk de 

Design Week! Daar heb ik veel mooie nieuwe dingen 

gezien, zoals handgetekende stoffen en behang, en 

met veel mensen gepraat. Ik mocht zelfs als VIP naar 

binnen en liep daardoor naast veel bekende architec-

ten rond. Zo gaaf! Het was dan ook een super-

ervaring, die ik iedereen kan aanraden.”

IT WAS COOL!

En wat vond de Engelse binnenshuisarchitecte Hélène 

Dabrowski van Michelles hulp? “Cool! It was lovely to 

have a Dutch intern who spoke a good level of English 

and who was conscientious about her work. And she 

learned me how to color something on Photoshop!”
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Waarom hebben Duitse bedrijven behoefte aan buitenlandse stagiairs? We hebben het de heer Hackmann gevraagd. 

Hij is directeur van het Parkhotel in Papenburg. “We hebben grote behoefte aan personeel. Op de Duitse arbeidsmarkt 

is het moeilijk om medewerkers te vinden. Daarom zijn medewerkers en stagiairs uit andere landen, en zeker ook uit 

Nederland, interessant voor ons.” 

Hij vervolgt: “Er zijn wel verschillen tussen Duitse en Nederlandse studenten, maar die zijn klein en vormen geen pro-

bleem. Eventuele spreektaalproblemen worden gemakkelijk geaccepteerd. Het wordt wel iets lastiger met schriftelijke 

communicatie, zoals in brieven. De schrijfwijze en grammatica in het Duits luisteren nauw. Een lezer weet niet dat een 

niet-Duitser zijn brief behandelt. Als de lezer dat zou weten, zou hij schrijffouten wel makkelijker accepteren.” 

GEEN PROBLEEM

Buitenlandse studenten hoeven geen speciaal inwerk-

programma te volgen om in het hotel te werken. 

Hackmann: “De taal leren ze toch het best in de prak-

tijk. Standaard uitdrukkingen zijn snel te leren. Bij 

briefwisselingen kunnen ze goed uit de voeten met 

standaard teksten die ze kunnen kopiëren en invoe-

gen in de tekst. Er zijn geen onoverkomelijke proble-

men om in Duitsland te werken. Werkgevers kunnen 

de sociale verzekeringen voor de buitenlandse student 

ook gemakkelijk regelen. Ik vraag me vaak af waarom 

er niet meer jonge Nederlanders in Duitsland willen 

komen werken!”   

DUITSE HOTELS STAAN TE 
SPRINGEN OM PERSONEEL

Duitse stage
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DUITSE HOTELS TREKKEN STEEDS MEER 

NEDERLANDSE STAGIAIRS AAN

Jesse Hazenberg is een mooi voorbeeld van een 

mbo-student die veel meer kan en doet dan dat hij bij 

aanvang van zijn studie dacht. “Bijna drie jaar gele-

den begon ik met de opleiding Manager/Ondernemer 

Horeca in Hoogeveen. Mijn ouders hebben een auto-

bedrijf. Ik weet daardoor wat hard werken en een 

goede dienstverlening is. Maar ik had nooit gedacht 

dat ik stage zou durven lopen in Duitsland. Ik was niet 

gewend om lange tijd van huis te zijn. En kijk nu: ik heb 

8 weken fulltime stage gelopen bij Parkhotel Papen-

burg en ik heb daar zelfs een contract gekregen 

 omdat ze zo tevreden over me zijn.” 

 

Inmiddels lopen meer studenten van de opleiding Ma-

nager/Ondernemer Horeca stage in Duitsland. Jesse 

was vorig jaar de eerste en hij heeft studiegenoten 

met zijn enthousiasme aangestoken. “Er waren diver-

se mogelijkheden om in Duitsland stage te lopen. Ik 

had bedacht dat ervaring in het buitenland en een 

goede kennis van het Duits mooi op mijn cv staan. Ik 

heb toen contact opgenomen met Cigdem Zantingh 

van het Rijnland Instituut. Zij heeft mij geholpen met 

de eerste contacten met het Parkhotel in Duitsland. Ik 

heb uiteindelijk 8 weken stage gelopen. Doordat het 

vanuit Erasmus+ programma was geregeld, had ik 

geen stagekosten.” 

 

Jesse vervolgt: “Ik had een sollicitatiegesprek met de 

heer Hackmann, directeur van het Parkhotel in Pa-

penburg. Hij zocht studenten die stage lopen en 

daarna aan het werk kunnen. Het is dus een soort 

werkgarantie, als het van beide kanten bevalt. Er ko-

men veel Nederlandse gasten in het hotel. Zij vinden 

het prettig als er Nederlandse medewerkers zijn. Ik 

merk verschil tussen Duitse en Nederlandse gasten. 

Duitse klanten zijn kritischer en vragen meer van de 

hotelmedewerkers. Nederlandse gasten zijn onder-

nemender en doen meer dingen zelf. Hierin houd ik 

rekening met de benadering van de gasten.” 

 

BAAS AANSPREKEN MET HERR

Jesse zit nu in het laatste jaar van de opleiding. Daar-

naast werkt hij minimaal 2 weekenden per maand in 

het Parkhotel, en ook in de vakanties. “Het zijn 

drukke weken, maar gelukkig is de combi werken en 

school nog steeds goed te doen. Ik werk bij de 

 receptie. Ik ontvang de gasten, verzorg de check in 

en check out, regel de betalingen en ik los proble-

men op. De gasten moeten tevreden zijn; gast-

vrijheid gaat boven alles. De samenwerking met mijn 

Duitse collega’s is prettig. Het is in Duitsland wel wat 

formeler. Mijn baas spreek ik altijd aan met Herr. Ik 

heb de Duitse taal het meest in de praktijk geleerd. 

Op school leer je niet zozeer de spreektaal of het 

horecajargon. Ik ben wel voorzichtig met het maken 

van grapjes. Door cultuur verschillen worden grapjes 

soms anders opgevat.”

 

UITEINDELIJKE DROOM: 

RESTAURANT AAN HET IJSSELMEER

Jesse heeft ook al zijn toekomstplannen klaar: “Als ik 

mijn mbo-diploma heb gehaald, wil ik aansluitend 

naar Stenden Hotelschool in Emmen, om daar Inter-

nationaal Hotelmanagement te doen. Daar mag ik 

in het tweede jaar beginnen. Uiteindelijk hoop ik 

mijn ultieme droom te bereiken: een mooi 

 restaurant in Friesland, aan het IJsselmeer, met 

een grote serre met uitzicht over het water en 

een aanlegplek voor bootjes. Dat is voor mij 

de perfecte combi: natuur en werk.”

Duitse stage
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“Vorig jaar hebben drie studenten van onze Berufs-

bildende Schule stage gelopen in Hoogeveen. Zij 

 waren zo enthousiast dat dit jaar opnieuw studenten 

Ouderenzorg zich voor deze uitwisseling hebben 

 aangemeld”, zo vertelt Angelika Bartjen, coördinator 

van de opleiding Ouderenzorg van de Duitse BBS 

 (vergelijkbaar met ons mbo) in Leer. 

VERRAST

De Duitse studenten gaan één week naar school bij 

het Alfa-college in Hoogeveen. Daarna lopen zij drie 

weken stage in het woonzorgcentrum Beatrix in 

 Hollandscheveld. Angelika: “De studenten waren 

aangenaam verrast door de kleine klas waar ze les 

kregen en het directe contact met de docenten. In 

Duitsland zitten er soms wel 33 studenten in de klas. 

Ze vonden de sfeer prettig en informeel. In de stage in 

het  verzorgingshuis hebben ze het ook goed naar hun 

zin gehad. Er is minder hoge werkdruk dan in Duits-

land, waar ze tijdens stage soms wel 14 dagen achter 

 elkaar moeten werken.” 

Duitse stage

DUITSE STUDENTEN 
OUDERENZORG UIT LEER LOPEN 
MAAND STAGE IN HOOGEVEEN

VOORBEREIDING

Angelika Bartjen werkt samen met Josien Thalen, 

Duits docent Mandy Koops en Cigdem Zantingh van 

het Alfa-college aan de stagevoorbereiding voor de 

twee nieuwe studenten. Begin april komen zij en dan 

moet alles geregeld zijn. Josien, begeleider van de 

Duitse studenten tijdens hun stage in Nederland, 

zorgt ook voor onderdak. Josien: “Ze verblijven op 

een camping, in een stacaravan, net buiten Hooge-

veen. Aandachtspuntje is een wifi-verbinding, maar 

dat komt vast goed. Verder zorg ik ervoor dat het 

woonzorgcentrum Beatrix weer goed voorbereid is op 

de komst van de nieuwe Duitse stagiairs.”

Cigdem Zantingh, projectleider van Rijnland Instituut 

vanuit Alfa-college, stimuleert uitwisselingen tussen 

mbo- en hbo-studenten in de grensregio. Het Rijnland 

Instituut is een samenwerkingsverband van Drenthe 

College, Alfa-college en Stenden Hogeschool dat de 

krachten bundelt om kennisdeling te bevorderen aan 

beide zijden van de Nederlands-Duitse grens. 

Van links naar rechts: 
Cigdem Zantingh, 

Mandy Koops, Josien Thalen 

en Angelika Bartjen.
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Ondanks de vele mogelijkheden in de technische  

beroepen zijn er weinig mensen in Nederland en 

Duitsland die over de grens gaan werken. Een van de 

oorzaken is dat diploma’s in het buurland niet erkend 

worden. Het project 'Dubbele kwalificering = Dubbele 

kansen' moet daarin verandering brengen. Alfa-colle-

ge, Regionaal Techniek Centrum Hardenberg en BTZ 

des Handwerks werken hierin samen. 

Mirko Wohlrabe is projectmedewerker van het Alfa- 

college. Hij vertelt: "We richten ons in eerste instantie 

op de dubbele erkenning van vier technische opleidin-

gen en de daarbij behorende beroepen. Dit zijn monteur 

werktuigkundige installaties, monteur elektrotechni-

sche installaties, constructiewerker en verspaner."

Duitse stage

DUITSE STUDENTEN 
OUDERENZORG UIT LEER LOPEN 
MAAND STAGE IN HOOGEVEEN

PROJECT VOOR DUBBELE 
KWALIFICERING VAN MBO-DIPLOMA'S

Hij vervolgt: "Het project maakt onderdeel uit van het 

vierjarig project 'Opleiden. Werken. Grenzeloos', 

waar de scholen samen met Landkreis Grafschaft 

Bentheim, EFRE/EFRO, Nedersaksische Staatskanzlei 

en de provincie Overijssel de krachten bundelen. Dit 

project wordt mede gefinancierd door de Europese 

Unie  (Interreg). Voor zover bekend, is dit het enige 

grensoverschrijdende project voor de erkenning 

van mbo-diploma's aan beide 

kanten van de grens."

DUBBELE KWALIFICERING = 
DUBBELE KANSEN

De eerste Job-Bus is 28 maart met 40 ICT-studenten 

van Alfa-college Hoogeveen vertrokken naar Duits-

land. De studenten brengen een bezoek aan het com-

puter- en softwarebedrijf Landwehr. Zij krijgen zo een 

mooie kans om eens over de grens te kijken hoe be-

drijven in Duitsland werken en wat de mogelijkheden 

zijn voor stage of werk. 

ICT-STUDENTEN MET EERSTE 
JOB-BUS NAAR DUITSLAND  

PRAKTITRANS

De Job-Bus is een initiatief van het project PraktiTrans. 

In dit project werken Duitse en Nederlandse partners 

samen aan het stimuleren van uitwisseling tussen 

Duitse en Nederlandse studenten en werknemers. 

Elke Job-Bus heeft zijn eigen thema, van techniek tot 

zorg, van handel tot toerisme. Verschillende scholen 

in Noord-Nederland en Duitsland krijgen de mogelijk-

heid om hun mbo- of hbo-studenten met de Job-Bus 

mee te laten gaan. Het Rijnland Instituut is een van de 

aangesloten projectpartners.



Partners

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

heden bespreken om ook in regionaal coma
kership 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

 COLOFON
 April 2017
 Redactie:  Afd. Marketing, Communicatie en 
 Voorlichting Alfacollege, Online Media Koffer
 Vormgeving: Open communicatiebureau
 Fotografie: Gedion van Eiken (4GArt), 
 Alec Meijerink (AlecM)

ALFA-COLLEGE.NL

De samenleving verandert, de 

arbeids markt verandert. Dus het 

onderwijs verandert ook! Wij be-

reiden 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 organi-

saties. 

WERKNEMER VAN DE 

 TOEKOMST

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?


