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INNOVATIEVE PROJECTEN ONDERWIJS & BEDRIJFSLEVEN: Vanuit het lectoraat Duurzame Innovatie in de Regio-

nale Kenniseconomie van Stenden Hogeschool en 

 Alfa-college ben ik betrokken bij innovatieve vraag-

stukken die voor de regio relevant zijn. Mijn interesse 

als docent Sociaal Pedagogische Hulpverlening bij 

Stenden Hogeschool ligt voornamelijk in de verande-

ringen in zorg en welzijn. En dat zijn er nogal wat, 

vaak omgeven met mooie woorden als transitie, 

transformatie en burgerparticipatie. 

Bij deze ontwikkelingen is het belang van integrale 

samenwerking essentieel. Tussen onderwijs en werk-

veld. Maar ook tussen onderzoek en bedrijfsleven. En 

dat is nog niet eenvoudig. Want hoe werk je samen? 

Zit je er vooral namens je eigen organisatie, of lukt het 

beter vanuit gezamenlijkheid? 

Ik ben overtuigd van het laatste. En dat heeft bij 

 mezelf tot effect, dat ik steeds minder bezig ben 

 vanuit welke organisatie ik werk. Het doel is leidend. 

Hetzelfde gevoel ontstaat bij projecten met het werk-

veld. In het project Dorpszorg Midden Drenthe staan 

burgerinitiatieven centraal. We willen de leefbaarheid in 

een aantal kleine kernen in Drenthe kwalitatief goed 

houden. Dat kunnen we allemaal zelf gaan beden-

ken, maar wie weten het beter dan de inwoners zelf?

Daarom werkt het lectoraat er samen met enkele 

 inwoners, een medewerker van de gemeente en het 

welzijnswerk. Op een gegeven moment zijn we 

 geïnterviewd door een onderzoeker van de Open 

 Universiteit, om te zien hoe de samenwerking verliep. 

Bijzonder was de conclusie dat iedere deelnemer zo 

betrokken is bij de bedoeling van het project, dat het 

eigenbelang niet meer voorop staat maar wél vol-

doende wordt bediend.

Van wie je bent is daarin minder interessant dan 

waarvoor we het doen. En dat is essentieel in een 

 succesvolle samenwerking. In het lectoraat noemen 

we dat regionaal co-makership: vanuit gedeeld  belang 

werken aan maatschappelijke thema’s in onze regio. 

En zo kan het ook. Want innovatie is relationeel. En 

samenwerken is een werkwoord. 

 

Marjolanda Hendriksen

Kenniskringlid Lectoraat

Lid onderzoeksgroep Rif ReCoMa

SPH-docent deeltijd Stenden Hogeschool 
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GEZONDHEIDSCENTRUM HET 
KLOOSTER PAKT HET SLIM AAN
BALANS OEFENEN OP EEN TRAMPOLINE EN BEELDBELLEN IN 
JE JOGGINGBROEK: KAN ALLEMAAL!

Op 11 mei dit jaar was de feestelijke opening van Het 

Klooster Hoogeveen. Als eigenaar Aliene Haar erover 

praat, glimmen haar ogen van trots. “Toen we dit pand, 

een voormalig klooster, drie jaar geleden kochten was 

het nog één grote stofbende”, vertelt ze. “Maar na 

hard en veel werk was het resultaat daar: een plek 

voor jong en oud, waar we mensen helpen om zo fit 

mogelijk door het leven te gaan! We proberen het 

verblijf zo prettig mogelijk te maken. Je moet hier als 

bezoeker blijer vandaan gaan dan je kwam. We zijn 

geen sneue boel.”

Onder het dak van Het Klooster slaan tientallen zorg-

verleners de handen stevig ineen om zorg makkelijker 

te maken. Toegankelijker, en sneller ook. Aliene heeft 

daar een mooi voorbeeld van: “Onze huisarts had 

laatst een patiënt die er van overtuigd was dat er iets 

niet pluis was met haar keel. Die deed haar zeer, ze 

had last van haar mond, kon niet goed eten en 

 drinken. De dokter had echter het vermoeden dat de 

pijn te maken had met haar tandprothese. Normaal 

gesproken zou zo’n mevrouw een doorverwijzing 

 krijgen en verder onverrichter zaken weer naar huis 

moeten – tot ze terecht kan bij de specialist. Maar weet 

je wat? Wij hebben hier een tandprotheticus in huis! 

Mevrouw kon direct gaan zitten. Haar prothese werd 

bijgesteld en een halfuur later zat ze prinsheerlijk koffie 

te drinken in onze brasserie Fair. We zijn een zorg straat. 

We leren van elkaar, en maken échte crossovers!”

De combinatie aan mogelijke crossovers is talrijk. Er 

zitten namelijk allerhande zorgaanbieders bij elkaar 

onder een dak: van fysiotherapeuten en psychologen 

tot diëtisten, kinderoefentherapeuten en audiciens. 

Ook worden er trainingen gegeven met speciale  

trampolines. Niet alleen omdat ouderen op die manier 

een betere balans vinden, maar ook omdat een tram-

poline acuut het kind in je aanspreekt. En daar word 

je blij van! Dat voel je niet alleen, ook onderzoek wijst 

het uit. Verder kun je er terecht voor je reisvaccinaties, 

maar ook voor de uitgifte van medicijnen (24 uur per 

dag!). Ook heel bijzonder: er is een Toon Hermans 

Huis gevestigd in Het Klooster. Daar ontmoeten 

 mensen die met kanker zijn geconfronteerd elkaar. Ze 

vinden troost bij elkaar, kunnen samen zingen of 

 yoga’en of even heel hard huilen – maar net waar ze 

op dat moment behoefte aan hebben.

VANUIT DE LUIE STOEL

Het Beleefhuis is onderdeel van Zlimthuis, wat staat 

voor Zorgeloos Leven In Mijn Thuis. Mooi gevonden, 

niet? In het Beleefhuis zelf kun je naar lieve lust allerlei 

nieuwe technologische oplossingen voor in huis uit-

proberen. Oplossingen die ouderen helpen om langer 

zelfstandig te blijven wonen, op een zo prettig moge-

lijke manier. Zo zijn er gasfornuizen die van zich laten 

horen wanneer men ze vergeet uit te zetten, zijn er 

deur spionnen om bezoekers te bekijken zonder open 

te hoeven doen, maar ook belmatten voor demente-

renden. Zo’n mat geeft een seintje aan een centrale 

of familielid, wanneer de oudere uit bed komt of het 

huis verlaat. Ouderen kunnen leren beeldbellen met 

hulpverleners, en springen dan bijkans een gat in de 

lucht ‘omdat ze zich niet meer helemaal hoeven op te 

dirken voordat de diëtiste of bewindvoerder komt’, 

maar dit gewoon fijn vanuit hun luie sta-op-stoel (die 

overigens héérlijk zit) kunnen doen. In hun jogging-

broek, als ze daar zin in hebben.

Mogelijkheden zat dus. Maar stilstand is achteruit-

gang, en dus moet er geïnnoveerd blijven worden. 

Studenten van het Alfa-college denken daarom mee 

over innovaties in de zorg, maar ook over bijvoorbeeld 

retail. Want als die hulpmiddelen eenmaal  bedacht 

zijn, moeten ze óók worden verkocht. Het Klooster 

 begeleidt dus Alfa-stagiaires van allerlei opleidingen, die 

met elkaar werken aan één overkoepelende opdracht: 

samenwerken, crossovers maken. Net als de onder-

nemers en huurders van Het Klooster Hoogeveen.

Aliene vindt het belangrijk dat de studenten van nu 

worden opgeleid in het vak van morgen. Want de 

 wereld verandert en de zorg ook. “Daar hebben we 

het veel over met het Alfa-college. Er moet meer op 

de werkvloer gebeuren, daar zijn we het over eens.  

En die vloer, dat zijn wij.”

Gezondheidscentrum

Van buiten statig en indrukwekkend, maar knus en warm van binnen. Je voelt je welkom zodra je Het Klooster 

binnenwandelt. Vrolijke receptioniste Vera is het zonnetje in huis, uit de brasserie Fair, die tevens dienst doet als 

wachtkamer, komt de geur van verse koffie je tegemoet en de huiskamersetting op de begane grond nodigt 

hartelijk uit om neer te ploffen. Op een sta-op-stoel, welteverstaan. 
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LEER JE MET WOORDEN OF 
BEELDEN?
STUDENTEN ONTWIKKELEN BEELDDENK-APP

6

Beelddenkers Beelddenkers

7

Niet iedereen denkt op dezelfde manier. Je hebt men-

sen die denken in beelden en mensen die denken in 

woorden. Beelddenkers zien vaak direct het eindresul-

taat voor zich, zonder bij de tussenstappen stil te staan. 

Daarom kunnen beelddenkers chaotisch overkomen 

en soms problemen ondervinden tijdens hun studie. 

Om te onderzoeken of je een beelddenker bent of niet, 

ontwikkelden drie studenten van de  studies Game 

 artist en Game developer van het Alfa-college een 

‘beelddenk app’. Koers sprak Elcin, Merel, Thijs en hun 

loopbaanbegeleider Marieke Lindeboom over het idee 

achter de app en het creatieve proces. 

FRISSE STIJL

De app ziet er modern uit en heeft een frisse animatie-

stijl die veel mensen zal aanspreken. Merel geeft uitleg: 

“Ons idee was dat de app waarschijnlijk voor creatieve 

mensen is, dus we wilden creatieve plaatjes gebruiken. 

Omdat de app door veel beelddenkers gebruikt gaat 

worden, besloten we ook woordgrapjes of grapjes 

met plaatjes te gebruiken. Elcin: “In het begin wilden 

we mascottes of dieren gebruiken, later werden dat 

menselijke dieren. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij 

mensen met een groter hoofd.” 

WERKEN AAN APP GEEFT ZELFINZICHT

Het bouwen van de app zelf was ook een ontdek-

kingsreis in beelddenken tegenover woorddenken. 

Elcin en Merel merkten dat ze beelddenkers zijn, terwijl 

Thijs een echte woorddenker is. Het bouwen van de 

app heeft hen dus ook veel over zichzelf geleerd en 

hun manier van werken. Thijs: “Het viel mij op dat ik 

de taal en het programma snel begon te leren dankzij 

zelfstudie via het internet, want er waren op school 

nog niet veel mensen bekend met Android Studio (de 

omgeving waarbinnen Thijs de app ontwikkeld heeft) 

om mij te helpen. Het werken aan deze app heeft mij 

dus ook  meer over mezelf en mijn manier van leren 

en studeren en geleerd. Bij Merel en Elcin was dit ook 

het geval.”
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BUREAU BEELDDENKEN

Marieke: “Het initiatief van deze app is genomen 

door het loopbaancentrum omdat we belangstelling 

hebben voor beelddenk-leren. De app is vooral een 

middel om met studenten in gesprek te komen over 

hun leerstijl en manier van zelfstudie. Iedereen kan de 

app doen. De resultaten staan niet wetenschappelijk 

vast, maar geven wel een indicatie. Je kunt de uit-

komst van de test delen met anderen, bijvoorbeeld 

met je docent, om zo in gesprek te raken.” Ze vervolgt: 

“De theorie waar de test in de app op gebaseerd is, 

komt van Bureau Beelddenken en is in eerste instantie 

bedoeld voor kinderen. Wij hebben het geheel vervol-

gens geschikt gemaakt voor jongeren.” Elcin haakt 

hierop in: “We kregen er ongeveer tien weken de tijd 

voor. We mochten er best wel vrij mee bezig gaan en 

onze eigen invulling geven.” 

DE APP IS TE DOWNLOADEN UIT DE PLAY STORE, VOOR IEDERE ANDROIDTELEFOON: 
HTTPS://PLAY.GOOGLE.COM/STORE/APPS/DETAILS?ID=NL.ALFA_COLLEGE.BEELDDENK
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Daar waar het Van Starkenborghkanaal zich opsplitst 

ligt De 4 Elementen, precies óp de grens van Groningen 

en Friesland. Op het fraaie terrein in Stroobos draait 

alles om de combinatie van zorg, wonen, toerisme en 

leren. Bevlogen verhaalt uitbaatster Janny Reitsema 

over haar project en de samenwerking met het lecto-

raat ‘Duurzame innovatie in de regionale kennis-

economie’ van Stenden Hogeschool en Alfa-college. 

Snaterend vliegt een partij ganzen over. Aan de einder 

de hoge brug bij Eibersburen. En in het kabbelende 

water een plezierjachtje, klaar om aan te meren. Het 

groene decor van De 4 Elementen is ronduit prachtig. 

Oprichtster Janny Reitsema loopt er dan ook trots rond, 

terwijl studenten en bewoners werken aan de uitbrei-

ding van het restaurant. Ze vertelt over de passanten-

PROEFTUIN VOOR LEREN EN 
WERKEN BIJ DE 4 ELEMENTEN
“HIER WERKEN WE VANUIT HET TALENT”

haven, de kapsalon, de woonunits, de trainingen en 

de camping. Voor de buitenstaander activiteiten die 

op het oog weinig met elkaar te maken hebben. Maar 

voor Reitsema is het helder. “De kapsalon is geen doel 

op zich. De camping ook niet. Het gaat erom dat de 

deelnemers vanuit het begeleid Wonen en Werken- 

traject een optimale leercontext hebben. Door alles 

wat we doen, maken ze kennis met meerdere facetten 

van de arbeidsmarkt.”

MULTIDISCIPLINAIRE PROEFTUIN

Het initiatief van Reitsema groeit als kool. Inmiddels 

wonen er 18 deelnemers, staan er 10 personeelsleden 

op de loonlijst en lopen er gemiddeld 14 stagiaires 

rond. Via het Alfa-college kwam ook het lectoraat 

‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’ 

van Ineke Delies aan boord. “Mijn zoon wilde op het 

Alfa-college doorstromen naar een niveau 4 mbo- 

opleiding, maar had het lastig met Engels en Neder-

lands. Terwijl hij het verder hartstikke goed deed. 

Moet iemand die talentvol is afhaken omdat hij op 

één punt zwakker is? Ik ben toen gaan praten met het 

lectoraat, om te kijken of we niet anders om konden 

gaan met leren.”

Reitsema vond een luisterend oor bij het lectoraat, 

een initiatief van Stenden Hogeschool en Alfa-college. 

“Samen met studenten werken we aan levende 

vraagstukken. Inmiddels is De 4 Elementen benoemd 

tot een zogenaamd ReCoMaLab (Regionaal Co-

makership Laboratorium): een proeftuin waarin al 

werkend wordt gezocht naar de meest ideale werk-

wijze om het concept vorm te geven.”

De kracht van De 4 Elementen zit ‘m volgens Reitsma 

in de multidisciplinaire aanpak. Dat komt er in de 

praktijk op neer, dat studenten van totaal verschillen-

de studierichtingen samenwerken. “Juist omdat we 

hier zoveel verschillende dingen doen, ontmoeten we 

studenten uit alle richtingen. Van zorg en techniek tot 

en met toerisme en economische richtingen. De inter-

actie met de bewoners van De 4 Elementen is een 

extra voordeel, omdat het ook de sociale vaardig-

heden bevordert.” 

EIGENWAARDE

Reitsema merkt, dat ze veel van de onderwijsprofessi-

onals leert. Maar zeker ook andersom. “Niet alleen de 

mensen in ons Begeleid Wonen en Werken traject 

 lopen vast in het huidige onderwijs- en zorgsysteem. 

Er zijn steeds meer studenten voor wie het huidige 

onderwijsstelsel niet passend is. Zij vallen buiten de 

boot, omdat het onderwijs weinig maatgericht is of 

niet aansluit bij de belevingswereld. Hierdoor kunnen 

ze hun talenten niet optimaal ontdekken en benutten. 

Al gauw daalt dan je eigenwaarde tot een nulpunt. 

We hebben dit al vaak gezien met studenten die vast 

waren gelopen in vorige stages of werkplekken en die 

hier vervolgens helemaal tot bloei komen! Door in 

een organisatie als De 4 Elementen te werken en te 

leren, voel je dat je er toe doet. Iedereen heeft hier 

zijn en haar rol, maar geen status.”

ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN

De eerste deelnemers aan het Wonen en Werken- 

traject hebben hun weg inmiddels gevonden op de 

reguliere arbeidsmarkt. “Wij stimuleren dit op allerlei 

manieren; wij motiveren onze deelnemers en studen-

ten om initiatief te nemen in het maken van contact en 

het samenwerken met anderen. Hierdoor leer je naast 

werknemersvaardigheden ook ondernemersvaardig-

heden. Dit sluit goed aan bij 21e-eeuwse vaardig-

heden als communiceren, samenwerken, creatief en 

kritisch denken, probleem oplossen, sociale en cultu-
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Proeftuin

rele vaardigheden. De studenten bij De 4 Elementen 

treden het arbeidsproces zelfverzekerder tegemoet, 

wat ook de kans op een baan vergroot. De nadruk 

komt te meer liggen op waar je goed in bent dan op 

de zaken die jou niet liggen. We zien hierdoor dat 

deelnemers en studenten hun passie vinden en vanuit 

passie ontwikkel je je beter en sneller en je bent meer 

resultaatgericht. Bovendien werkt dit positief door in 

het werk- en leerklimaat.”

AUTISME

Opeens wijst Janny Reitsema naar de bar. “Kijk, dat is 

een mooi voorbeeld. Gebouwd door Jessica. Ze is 

 autistisch, wat haar beperkt in het onderwijs en op de 

arbeidsmarkt. Maar wat ze hier heeft gemaakt, lukte 

studenten van de desbetreffende opleidingen niet. 

Een mooi voorbeeld van een specifiek talent dat kan 

groeien, als je het voldoende aandacht geeft en je 

niet stuurt op de beperkingen.” 

Het is de doelstelling van Reitsema, om naast het 

 bieden van goede zorg, ook leerconcepten door te 

ontwikkelen. “Om iedereen het hele jaar door zinvol 

werk en leermogelijkheden te bieden, is het nodig dat 

onze vergunning wordt uitgebreid naar zelfstandige 

horeca. Dan kunnen we iedereen ontvangen en ons 

ook beter ten dienste van het dorp stellen. Hierbij kun 

je denken aan een boodschappendienst, maaltijdser-

vice, kleine onderhoudsklussen, hondenuitlaatservice, 

groenvoorziening, huishoudelijke hulp, oppasdienst, 

administratieve zaken, ontspanning en dergelijke. Zo 

zorgen we voor maatschappelijke impact in de zorg, 

het onderwijs en in onze directe omgeving. Dat is 

toch prachtig?”

Proeftuin



Healthy ageing
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JONG GELEERD IS OUD GEZOND
HEALTHY AGEING OP HET ALFA-COLLEGE HARDENBERG

Klaas Bakker (regiodirecteur) en Hilde Rotmensen 

 (opleidingsmanager) zijn het er roerend over eens dat 

healthy ageing, één van de drie centrale thema’s 

 binnen het Alfa-college Hardenberg, veel meer bete-

kent dan enkel fit oud worden. “Gezond ouder wor-

den gaat over alles tussen conceptie en begrafenis 

in”, vertelt Klaas. “Healthy ageing is zó’n breed begrip! 

En we merken dat er in toenemende mate belangstel-

ling is voor gezondheid. Voor kwaliteit van leven.  

Er is een maatschappelijke beweging gaande op dat 

gebied, en wij gaan daarin mee. We zetten ons in 

voor gezond zijn en blijven binnen de mogelijkheden 

die er zijn. Want er zijn natuurlijk altijd zaken waar je 

zelf geen invloed op hebt. Zo is er aandacht voor 

healthy ageing in onze lesprogramma’s, maar initiëren 

we ook veel plaatselijke projecten die hierover gaan. 

Dat doen we samen met een heleboel maatschappe-

lijke partners onder de noemer Vitaal Vechtdal.”

VAN EENZAAMHEID NAAR ONTMOETING

Tussen die plaatselijke projecten zitten een paar hele 

bekende, die ook landelijk veel aandacht krijgen. 

Denk aan Stoptober (stoppen met roken) en Ikpas 

(gewoon even dat biertje overslaan). “Maar”, vertelt 

Hilde, “er zijn er nog veel meer. We zetten ons in voor 

vitale medewerkers, gezonde jeugd, vrolijke ouderen. 

Bijvoorbeeld door het koppelen van studenten aan 

ouderen. Want waarom zou de Week van de Een-

zaamheid, die wij zelf graag Week van de Ontmoeting 

noemen, maar een week duren? Dat is toch vreemd? 

We moeten die ontmoetingen toch gewoon veel lan-

ger dan maar een week ondersteunen? Wij vinden 

van wel. En zo gaan onze studenten die betrokken zijn 

bij het wijkleercentrum, dus regelmatig even wandelen 

met ouderen. Of fijn samen de krant lezen.”

Een ander project waarmee ze écht op de goede weg 

zijn, is de gezonde schoolkantine. Want in de kantine 

van het LOC wordt voornamelijk gezond en eerlijk 

eten verkocht. “Het is ook een mentaliteitskwestie”, 

merkt Klaas op. “Die mentaliteit is aan het verande-

ren. Flink wat jaren terug was het nog heel normaal 

om te roken. Nu wordt het haast gezien als asociaal. 

Zo gaat dat ook met voedsel; misschien is het over vijf 

jaar wel not done om een kroket te eten.”

Andere gezonde zaken waar ze zich in Hardenberg 

voor in zetten zijn watertappunten, meer beweging 

voor schooljeugd en de bestrijding van armoede.  En 

vitale medewerkers, bovendien. Door de aandacht die 

het Alfa-college heeft voor zijn medewerkers en het 

blij en vitaal houden van hen, is dit een thema dat erg 

leeft. “En wel in dien mate, dat we een voorbeeld-

functie hebben wat dat betreft, voor allerlei bedrijven 

waarmee we samenwerken. Bedrijven waarmee we 

dit speerpunt veelvuldig bespreken, zodat we kunnen 

leren van elkaar. Zo hebben we het bijvoorbeeld over 

hoe we medewerkers kunnen helpen bij het stoppen 

met roken, maar ook naar wat er wél mogelijk is qua 

werk wanneer iemand uitvalt. Vroeger was ziek ziek. 

Nu denken we veel meer in mogelijkheden”, vertelt 

Klaas. Ook mooi: voor medewerkers zijn leenfietsen, 

vouwfietsen en e-bikes beschikbaar, en is er gratis 

fruit op de kantoren. 

HEALTHY ONDER ÉÉN DAK

Healthy ageing doe je samen. Zo ook het Alfa-college. 

Ze delen het gebouw met tal van maatschappelijke 

partners. Zo zit de bieb in het LOC, en is er een psycho-

loog, consultatiebureau, muzieklessen, inburgeraars 

en een wmo-loket onder hetzelfde dak. Het hele LOC 

ademt healthy ageing. Een mooie prestatie van de 

‘bewoners’, die wordt bevestigd door het feit dat 

 welzijnsorganisatie staan te springen om zich ook te 

vestigen in het LOC. Healthy ageing is, zo blijkt, een 

verbindende factor, die zorgt voor een doorlopende 

discussie onder de huurders onderling: hoe zien de 

volgende tien jaar eruit binnen dit thema? Hoe doen 

we dit samen?

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dus met zo’n 

 actieve en vooruitstrevende organisatie en leiding, 

kan het haast niet anders dan dat de studenten van 

het Alfa-college in Hardenberg ook gezond bezig zijn. 

Klopt als een bus, vertelt Hilde enthousiast. “Onze 

studenten verzorgen de horeca voor het hele gebouw. 

Ze runnen het sterrenrestaurant en het grand café. 

Daarnaast helpen studenten bij het wijkleercentrum 

met het verzorgen van ontbijt en lunch in verzor-

gingscentra en gaan ze regelmatig bij basisscholen op 

bezoek om te helpen bij de tussenschoolse opvang. 

Ze helpen ouderen met koken, zwemmen met mensen 

met een beperking, noem maar op!”

Zo zie je maar: een cliché is niet voor niks een cliché. 

De reden daarachter is dat clichés doorgaans berusten 

op een waarheid als een koe. Zo ook nu. ‘Jong  geleerd 

is oud gedaan’ wordt in dit geval door het Alfa-college 

Hardenberg op een prachtige manier vormgegeven. 

Fit ouder worden begint al heel vroeg, en doe je 

 samen bovendien!

Meer lezen? www.vitaalvechtdal.nl

Healthy ageing

Je bent jong en je wil wat. Toffe dingen doen met je vrienden, beetje chillen hier, beetje sporten daar. Lekker  

gaan op school en gezond ouder worden ook, zulks een beetje. Hè, wat?! Gezond ouder worden? Zeker!  

Op het Alfa-college te Hardenberg houden de studenten zich al bezig met healthy ageing. Onder het mom van 

voorkomen is beter dan genezen en jong geleerd is oud gedaan.
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Niveau 1-student

IEDEREEN AAN HET WERK?
Bedrijven die staan te springen om personeel en toch afwachtend zijn om een mbo-student niveau 1 aan te nemen. 

Waarom is dat? Koers ging navraag doen bij Ingrid Bos-van Bon, jobcoach bij het Alfa-college, Martin de Vries 

hotelmanager van Hampshire-hotel Radesingel in Groningen en Kara Zuidema, student mbo-opleiding niveau 1 

en in dienst bij Hampshire Radesingel. 
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deze periode vraag ik de gemeente om een loonwaar-

debepaling te doen. Na de twee maanden kan er 

weer gekeken worden wat de volgende stap zal zijn.”

Hotelmanager Martin de Vries heeft goede ervaringen 

met het traject en de begeleiding van Ingrid: “Ingrid 

nam contact met ons op. Ze zocht een werkplek voor 

Kara. Na een aantal gesprekken hebben we besloten 

om Kara aan te nemen in het Hampshire hotel. En na 

een tijd hebben we haar een vast contract aangebo-

den. We hadden vooral veel contact met de jobcoach. 

Ook wel met het UWV, maar omdat dit soms wat 

minder soepel verliep, nam Ingrid dit ook meestal van 

ons over. Al met al is het proces prettig verlopen.”

WAAROM IEMAND AANNEMEN MET EEN 

AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT? 

Ingrid: “Studenten zijn erg enthousiast als ze mogen 

beginnen bij een werkgever. Ze vinden het fijn om 

weer een stap te kunnen maken en bloeien op als ze 

voelen dat het veilig voor ze is en ze op waarde wor-

den geschat. Voor werkgevers is het even wennen 

omdat het aandacht vraagt om hun kwaliteiten te 

ontdekken. Andere werknemers moeten soms wen-

nen aan de gebruiksaanwijzing van de student, maar 

als ze weten hoe het zit, dan gaan ze vaak om hun 

nieuwe collega heen staan. De directheid van de stu-

dent brengt ook vaak een openheid met zich mee, 

wat ten goede komt aan de werksfeer. Binnen een 

bedrijf of organisatie zijn er vaak taken waarvoor de 

werkgever net te weinig budget heeft. Met onze stu-

denten zijn deze taken wel onder te brengen binnen 

een klein budget.” 

Ingrid vervolgt: “De niveau 1-student heeft iets meer 

begeleiding nodig om zijn of haar taken eigen te ma-

ken, maar ze zijn heel erg trots als ze mee kunnen 

doen. Ze zijn dan gemotiveerd en blijken trouwe 

werknemers te zijn.”

Martin kan dit beamen: “Het lijkt soms beter om een 

hoger geschoolde student aan te nemen voor dit 

soort werk, maar zij missen vaak een uitdaging en zijn 

soms snel weer weg. Wij kozen er daarom voor om 

Kara aan te nemen. Studenten met een afstand tot de 

arbeidsmarkt zijn namelijk trouw en brengen stabili-

teit met zich mee. Dat is iets waar we naar op zoek 

waren. Kara heeft iets meer begeleiding nodig, maar 

we krijgen er ook veel voor terug. Wat daarnaast 

meespeelt, is dat de loonkosten voor Kara lager zijn. 

Dat maakt het risico ook kleiner.”

WAAROM MEER AANDACHT VOOR NIVEAU 

1-STUDENTEN EN HUN MOGELIJKHEDEN? 

Jobcoach Ingrid Bos-van Bon steekt enthousiast van 

wal: “Ik droom van een inclusieve maatschappij, een 

maatschappij waarin iedereen meedoet. In mijn werk 

als jobcoach voor het Alfa-college richt ik mijn aan-

dacht op studenten met een afstand tot de arbeids-

markt. Ik ervaar dat er nog veel onwetendheid is bij 

studenten over hun mogelijkheden om zich verder te 

ontwikkelen in de arbeidsmarkt en bij werkgevers 

over de mogelijkheden en positieve bijdrage van deze 

studenten in het bedrijf of organisatie.”

Over het traject en haar rol kan Ingrid ook veel vertel-

len: “Vanaf 8 weken na de start van onze eenjarige 

Het in dienst nemen van een student als Kara doet 

ook veel goeds voor de student zelf. Kara legt dit 

graag uit: “Ik ben heel trots. Ik heb dit helemaal zelf 

voor elkaar gekregen. Toen ik hier net kwam, begon 

ik met afwassen. Daarna ging ik kamers doen en toen 

dat goed ging mocht ik tafels leeghalen. Op een ge-

geven moment stond ik ook achter de balie en had ik 

contact met gasten. Nu ben ik zover dat ik alleen ver-

antwoordelijk ben voor het ontbijtbuffet en werk ik 

iemand in. Ik voel me heel gewaardeerd.”

NOG ADVIES AAN BEDRIJVEN DIE OVERWEGEN 

OM EEN NIVEAU 1-STUDENT AAN TE NEMEN?

Martin heeft hier een duidelijke mening over: “Je 

moet niet te angstig zijn om het te doen. De begelei-

ding van en het contact met de jobcoach is heel goed. 

In het begin kost het wat tijd, maar stap voor stap 

kom je verder. Het bevalt ons hartstikke goed. Ze is er 

altijd en ze is altijd op tijd. Daarnaast zorgt ze voor 

een goede werksfeer.”

Ook Ingrid vindt dat bedrijven het gewoon moeten 

proberen. Bedrijven hebben namelijk ook een moge-

lijkheid om een student eerst aan te nemen voor een 

stage. Dan kunnen beide partijen een tijdje kennisma-

ken en kijken of het iets voor ze is. “Verder kun je je 

laten voorlichten door scholen en/of de gemeente 

over wie deze studenten zijn en wat je kunt verwach-

ten. De opleidingen en jobcoach kunnen goede infor-

matie geven. Op de website van het UWV is informa-

tie te vinden over de financiële voordelen bij het in 

dienst nemen van onze studenten. Martin sluit af: 

“Een student als Kara aannemen levert het bedrijf een 

trouwe en gemotiveerde werknemer op tegen lagere 

loonkosten en het geeft de student zelf een gevoel 

van trots en dat is goed voor hun eigenwaarde. Zo 

snijdt het mes aan twee kanten.”

Entree-opleidingen krijgen de studenten een definitief 

studieadvies om óf naar niveau 2 te gaan óf om zich 

verder te ontwikkelen in het werkveld. Studenten in 

de laatste categorie begeleid ik hierbij. Ik breng ze van 

verschillende locaties van onze opleidingen bij elkaar 

om met ze te oefenen wat werk zoeken nu is: Hoe 

doe je dat? Waar vind je werk? Wat is netwerken? 

Hoe maak je een CV? Ook zorg ik ervoor dat studen-

ten die hier recht op hebben, geplaatst worden in het 

doelgroepregister. Daarna ga ik individueel kijken wat 

iemand wil en bemiddel ik naar een bedrijf waarvan ik 

denk dat het een match kan zijn. Ik spreek met de 

werkgever een proefperiode af van twee maanden, 

waarin beide partijen kunnen kijken hoe het bevalt. In 

Niveau 1-student
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Succesvolle samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven kun je het best op locatie laten zien. Daarom 

nodigde het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie alle betrokkenen begin juli uit voor een 

bustoer langs tientallen praktijkvoorbeelden. 

Langzaam druppelen de deelnemers het Alfa-college 

aan de Kardingerweg binnen. Lector Ineke Delies 

staat een journalist van RTV Noord te woord. Verderop 

zijn medewerkers van het lectoraat bezig met keycords 

en deelnemerslijsten. Nog snel even een telefoontje, 

over de laatste wijzigingen. En terwijl de zaal zich vult 

met geluid, koffiegeur en deelnemers komt ook de 

livestream op gang. Het scherm springt aan en de 

Groningers zien de deelnemers vanuit Emmen. 

Hoogeveen licht ook op en de verbinding tussen de 

vier busroutes is een feit. 

De deelnemers gaan niet alleen op pad voor een reis, 

de zomerschouw vormt ook een belangrijk evaluatie-

moment. In de bussen reflecteren de ‘reizigers’ op het 

belang van de bezochte locatie en de koppeling met 

onderzoek en onderwijs.

TRENDING TOPIC

Het verhaal is eigenlijk té interessant om niet verder 

uit te diepen, maar bus moet en route richting het 

Groninger Museum. Daar verruilen we Van Starken-

borghkanaal voor Diepenring, Friese stilte voor een 

kakafonie aan stadsgeluid en weidse vergezichten voor 

dichte bebouwing. Contrasten, die illustratief zijn 

voor de diversiteit aan projecten binnen het lectoraat. 

Centraal staat een tentoonstelling van Groninger 

 Borgen en we krijgen een inkijkje in de samenwerking 

met deze kersverse partner. In de vier bussen onder-

weg naar lunchlocatie het Hunebedcentrum twitteren 

deelnemers #zomerschouw bijna trending topic en 

worden ervaringen gedeeld en nieuwe relaties gesmeed. 

In Borger wordt het boek ‘verhalen over verbindingen’ 

van lector Ineke Delies en auteur Fokko Bosker gepre-

senteerd en uitgereikt aan Leendert Klaassen en 

Christien de Graaff, CvB-leden van respectievelijk 

Stenden Hogeschool en Alfa-college.

“Hartelijk welkom op deze zomerschouw en wat ont-

zettend leuk om iedereen zo te zien”, spreekt lector 

Ineke Delies Groningen, Emmen en Hoogeveen en-

thousiast toe. Na een korte introductie vullen de bus-

sen zich en trekken ze, elk op hun eigen route, door 

Groningen en Drenthe. Maar als de bus leegloopt in 

Stroobos, hoort de groep een enthousiast “Welkom 

in Friesland!” Het is Janny Reitsema, uitbaatster van 

De 4 Elementen. “Het puntje van onze camping en 

haven ligt in Groningen, maar we staan hier toch echt 

op Friese grond.” Het bleek een mooie brug naar de 

fusie tussen Stenden en NHL, die straks vanuit de 

nieuwe entiteit samen met Alfa-college het lectoraat 

ondersteunen. Bevlogen verhaalt Reitsema over wo-

nen, zorg, leren en recreëren op De 4 Elementen, dat 

onder meer uit een camping, haven, restaurant en 

kapsalon bestaat. In deze Koers leest u daar meer over.

VERHALEN OVER VERBINDINGEN 
TIJDENS DE #ZOMERSCHOUW

#Zomerschouw #Zomerschouw

Iedere deelnemer krijgt het prachtig vormgegeven ex-

emplaar mee en na de lunch houdt Harrie Wolters van 

het Hunebedcentrum een indrukwekkend verhaal 

over circulair voedselbeleid. “Lokaal kweken is niet 

alleen gezonder, het scheelt ook een hoop vervoers-

bewegingen en het is véél beter voor de natuur dan 

grootschaligheid. We koppelen dat thema hier aan 

het Hunebedcentrum omdat deze manier van eten en 

verbouwen heel erg past bij die tijd. Maar ook, over 

hoe steeds meer mensen nu gaan denken over ons 

voedselbeleid.” 

De inmiddels fors 
aangetrokken zomer-
hitte zorgt voor een 
lome en relaxte sfeer 
na een bomvolle dag.
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#Zomerschouw#Zomerschouw

WELDADIGHEID

Daarmee slaat Wolters, bewust of onbewust, een 

prachtige brug naar de eindbestemming bij lokale 

bierbrouwer Maallust in Veenhuizen. Maar voordat de 

deelnemers zich daaraan konden laven, waren er voor 

alle bussen nog één of twee tussenstops. Zo houdt de 

Groningse bus halt bij de kerk in Veenhuizen, die een 

toeristische herbestemming krijgt. Nauw betrokken 

zijn onder meer studenten van Leisure en Tourism van 

Stenden Hogeschool. De kerk bleek gebouwd voor 

veroordeelden in de bekende gevangenis van het 

 koloniedorp, die veelal katholiek waren. Maar ook 

medewerkers van justitie en defensie, die verplicht 

moesten wonen in het dorp waar ze werkten, be-

zochten ‘m vaak. Met het wegtrekken van die mensen 

maakt de kerk nu onderdeel uit van de rijkdom aan 

verhalen van het koloniedorp, waar de Maatschappij 

van Weldadigheid armen uit den lande aan werk hielp 

in de vervening.

LOKAALBIER

Met het hoofd vol verhalen en inspiratie bemannen 

de deelnemers één voor één het lommerrijke terras 

van bierbrouwer Maallust. De inmiddels fors aange-

trokken zomerhitte zorgt voor een lome en relaxte 

sfeer na een bomvolle dag. 

Gewoon een biertje pakken is er echter niet bij, want 

ook achter dit populaire lokaalbier steekt een prachtig 

verhaal over dorpelingen die zelf via een coöperatie 

de bierbrouwerij runnen. Overweldigd door de vraag 

weet Maallust zich gesteld voor het dilemma tussen 

schaalvergroting én de charme van de nog relatief 

kleine schaal waarop het nu produceert. Omdat het 

laatste nu juist de kracht is van Maallust, gaat het op 

die voet voort. 

Nippend aan een heerlijke ‘Mooie Madam’ lijkt in dat 

dilemma een mooie parallel te schuilen naar het lecto-

raat, dat ook een forse groei doormaakt. Maar zolang 

de persoonlijke verbindingen sterk blijven, kan het 

lectoraat dat aan. En die zijn op de zomerschouw 

 alleen maar verder versterkt. 

INEKE DELIES PRESENTEERT 

‘VERHALEN OVER VERBINDINGEN’ 

Tijdens de zomerschouw van het lectoraat Duurzame 

innovatie in de regionale kenniseconomie  presenteer-

de lector Ineke Delies onder grote belangstelling 

 ‘Verhalen over verbindingen’, het boek dat ze samen 

met co-auteur Fokko Bosker schreef. Het bundelt prak-

tijkverhalen, achtergrond van onderzoek en de impact 

in het onderwijs in een prachtig vormgegeven geheel.

WAAROM WILDE JE ZO GRAAG DIT BOEK 

SCHRIJVEN?

“Om meerdere redenen. Er kwamen steeds meer 

 vragen uit de buitenwereld over de ontwikkeling van 

onze onderzoekagenda en de koppeling met de prak-

tijkverhalen. Een andere reden is dat we een moment 

van reflectie wilden op waar we nu staan. Dat helpt 

ons ook richting de toekomst.”

EEN REGULIER VERSLAG VOND JE TE DROOG 

EN TE WEINIG LEVEN?

“Klopt. Bovendien kun je dan moeilijk de diepgang en 

samenhang genoeg belichten. Daarnaast geeft deze 

vorm ons de mogelijkheid om het mooi vorm te geven, 

met toegankelijke illustraties en foto’s.”

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?

“Het is sowieso een hele puzzel geweest om de orga-

nische ontwikkeling van het lectoraat logisch uiteen te 

zetten. Maar de manier waarop we onderzoek, onder-

wijs en bedrijfsleven hebben kunnen weergeven is, 

samen met de vormgeving, een hoogtepunt.”

HET IS OOK METEEN IN HET ENGELS EN 

HET DUITS VERSCHENEN.

“Stenden Hogeschool heeft een internationale oriën-

tatie met veel Engelstalige opleidingen. Dus dat was een 

logische stap. Het lectoraat zit in de EU-regio en heeft 

een aantal grensoverschrijdende projecten, onder meer 

met Osnabrück. De Duitse academische wereld is 

minder op het Engels gericht, dus daarom ook een 

Duitse versie.” 

KUNNEN GEÏNTERESSEERDEN 

HET BOEK NABESTELLEN?

Jazeker! We delen onze ervaring en kennis graag.  

Geïnteresseerde relaties kunnen het ontvangen  

door een mailtje te sturen naar m.pestman-dehoog 

@alfa-college.nl 



OP DE FIETS NAAR EEN OVERLEG!
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Kort nieuws

De bewoners van het Hospice Gasthuis Groningen 

aan de Eendrachtskade kunnen sinds kort gebruik 

maken van super snel internet. Het Gasthuis, waar 

mensen wonen die in de laatste fase van hun leven 

verkeren, maakte tot voor kort gebruik van een  

simpele huis-tuin-en-keuken-verbinding. 

“Die was niet meer toereikend”, zegt Henk van der 

Meer van het Gasthuis. “Bovenin het gebouw was  

er bijvoorbeeld geen Wifi beschikbaar, om nog maar 

te zwijgen over de lage internetsnelheid. Toch is in-

ternet belangrijk om contact te houden met de 

buiten wereld en voor veel bewoners is het de enige 

deur naar buiten.”
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ALFA-COLLEGE SPONSORT HET  BETERBOEK DAT 
KINDEREN VOORBEREIDT OP HET ZIEKENHUIS

STUDENTEN ICT VERWENNEN BEWONERS 
GASTHUIS GRONINGEN MET SNEL INTERNET

Het Alfa-college doet mee aan het maatschap-

pelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor  

de kinderafdeling en dagbehandeling in 

het Universitair Medisch Centrum 

 Groningen. Mede dankzij onze deel-

name krijgen kinderen die opgenomen 

of behandeld worden in het Universitair 

Medisch Centrum Groningen gratis Het 

BeterBoek uitgereikt.

HET BETERBOEK 2-6 JAAR EN 6-12 JAAR

Een ziekenhuisopname is voor een kind 

een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor 

heel jonge kinderen. Een goede voor-

bereiding en begeleiding kunnen veel 

angst en onzekerheid wegnemen. Het 

BeterBoek helpt hierbij. Bureau Méteau 

verzorgt een uitgave van Het BeterBoek 

voor kinderen van 2 tot 6 jaar en een 

editie voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

Het Hospice is daarom na gaan denken hoe een beter 

netwerk gerealiseerd kon worden. Een verzoek werd 

neergelegd bij het Alfa-college waar twee studenten 

op reageerden. “En Jos Tjapkes en Stefan Knol zijn de 

afgelopen drie weken bezig geweest om kabels te 

trekken, switches aan te leggen en access-points in te 

regelen. Echt helemaal super!”

Ook bewoner Peter Dousma is blij. “Ik kan nu heerlijk 

internetten zodat ik op de hoogte kan blijven wat de 

heren Trump, Poetin en Rutte allemaal uitspoken.  

En we hebben nu Netflix waardoor ik naar hartenlust 

documentaires kan bekijken waar ik groot fan van 

ben. Ik heb hier al gezegd, jullie verwennen mij wel 

heel erg.”

Medewerkers van het Alfa-college worden op allerlei manieren gestimuleerd om de 

fiets te pakken. Voor een vergadering op een andere locatie kunnen medewerkers 

gemakkelijk een fiets lenen. Ze halen een sleutel op bij het Servicepunt en stappen zo 

op de fiets. Laptop in de fietstas en rijden maar!

Kort nieuws

KORT NIEUWS

OOGTV MAAKTE ER EEN MOOI FILMPJE VAN: 
HTTPS://WWW.OOGTV.NL/2017/05/BEWONERS-HOSPICE-GASTHUIS- VERWEND-MET-SNEL-INTERNET/
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Karin Kienhuis, regiodirecteur Groningen van het 

Alfa- college en tevens bestuurslid van Health i Port: 

“Wij zijn met het Alfa-college partner in het project 

Topsportzorgcentrum, waarvan FC Groningen de 

 initiatiefnemer is. Studenten en docenten van onze 

sportopleidingen werken en leren daarin samen. In de 

toekomst gaan ook studenten van zorg-, horeca- en 

zelfs techniekopleidingen in het Topsportzorgcentrum 

aan de slag.”

Karin ziet steeds meer verbindingen ontstaan tussen de 

diverse partners in Health i Port. “We werken bijvoor-

beeld intensief samen met een aantal topsportclubs. 

Zo geven studenten van onze Trainer/Coach-opleiding 

training aan topsporters van diverse regionale talenten-

centra en aan de  jonge voetballers van FC Groningen. 

Nieuwe onderwijsvormen, kennisdeling en samen 

grensverleggend werken, daar geloof ik in.”

Health i Port

HEALTH i PORT IS GRENSVERLEGGEND 

“DE ULTIEME TRAINING VOOR SPORTER EN 

TRAINER”

Je verwacht het misschien niet: jonge voetbaltalenten 

van FC Groningen krijgen training in balsporten, dan-

sen en vechtsport. Die training krijgen ze een keer per 

week van mbo-studenten van het Johan Cruyff College 

en van het Alfa-college Sport en Bewegen met het 

uitstroomprofiel Trainer/Coach. “Jonge sporters en 

trainers leren met elkaar. De voetballers (groep onder 

de 15 jaar) krijgen les in andere sporten dan voetbal. 

We weten uit onderzoek maar ook uit ervaringen van 

voetballers dat het een grote meerwaarde heeft om je 

grenzen te verleggen. Zlatan Ibrahimovic heeft bij-

voorbeeld baat bij Kung Fu”, aldus Jeffry Snijder. Hij is 

docent bij de opleiding Trainer/Coach van het Alfa- 

college. Hij selecteert en begeleidt de studenten die 

training geven aan de jonge voetballers. 

Alfa-college en FC Groningen werken samen om de 
voetbaltalenten van de FC een veelzijdige training 
te geven, waardoor ze hun motorische vaardigheden 
vergroten en grenzen leren verleggen. Niet alleen 
voetbal, maar ook training in onder meer judo, 
balsporten, turnen en dansen. De trainingen worden 
gegeven door studenten van Alfa-college Sport en 
 Bewegen die zelf toppers zijn in hun sport. Voor 
de studenten een mooie trainerservaring en voor de 
voetbaltalenten een goede basis om uit te groeien tot 
topvoetballer bij FC Groningen. 

DE ULTIEME TRAINING
SAMEN GRENZEN
VERLEGGEN

alfa-college.nl

Alfa-college is één van de partners van Health i Port. In dit platform werken partners in verschillende segmenten 

samen en ontwikkelen en delen zij kennis, met als doel Noord-Nederland op de kaart te zetten als de meest 

 gezonde en vitale regio in Nederland. 
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Health i Port Health i Port

23Niet iedereen mag training geven aan de jonge voet-

ballers van FC Groningen. Jeffry: “Ieder jaar kijken we 

welke studenten in aanmerking komen. Het is natuur-

lijk mooi als ze al goed training kunnen geven, maar 

we vinden het belangrijker dat ze het goed doen op 

school: de juiste houding, op tijd op school en goede 

inzet. Verder moeten ze gespecialiseerd zijn in een 

 bepaalde sport.”

Jeffry is enthousiast over de winst voor de voetballers 

en de student-trainers. Het doel is dat de voetballers 

zich leren redden in iedere situatie, dus niet alleen in 

ideale omstandigheden. Het gaat om motorisch leren, 

leren ‘vechten’ en incasseren en het voorkomen van 

blessures omdat een breder palet aan spieren wordt 

aangesproken. “We noemen het de ultieme training. 

Door andere sporten te doen, leert de voetballer extra 

vaardigheden die goed van pas kunnen komen. Met 

de balsporten leer je goed vrij te lopen en aanspeel-

baar te zijn. Je krijgt een beter inzicht waar een bal 

terecht komt en hoe te handelen. Met kickboksen 

leer je te trappen, ook in bijna onmogelijke situaties. 

Je incasseringsvermogen wordt groter, waardoor je 

sneller opstaat na een harde tackle. Van judo leer je 

goede valtechnieken, met turnen kun je je beter 

 oriënteren in de lucht en heb je meer controle over je 

lichaam. En dansen? De snelle danspassen zijn moei-

lijker dan de snelste loopscholing!”

Maar ook voor de mbo-studenten is het de ultieme 

training. “Ze geven les in de sport waar ze goed in 

zijn, aan topsporters die beweging en vaardigheden 

snel aanleren. En de studenten leren nog beter les-

geven, in een topsportomgeving. Dat is natuurlijk 

hartstikke stimulerend!”

LANGE SPORTCARRIÈRE 

Ook Jan Arend Vredeveld, pedagoog en fysiektrainer 

bij FC Groningen voor de voetballers onder de 15, 19 

en onder de 23 jaar, is tevreden over de samen-

werking tussen onderwijs en FC Groningen.

“Dit trainingsproject is gestart om de jongens veel-

zijdiger te laten trainen, waardoor ze hun motorische 

vaardigheden verder vergroten en leren dingen op te 

lossen. We willen voorkomen dat de jongens de trai-

ningen monotoon vinden en dat ze eenzijdig belast 

worden. Als je op jonge leeftijd gevarieerd traint, ben 

je later beter belastbaar, lichamelijk en geestelijk. Ons 

doel is om goede voetballers op te leiden die in het 

eerste elftal van FC Groningen kunnen spelen en een 

lange sportcarrière voor zich hebben.”

Hij vervolgt: “Wij hebben er bij FC Groningen voor 

gekozen om de voetballers training te geven in ande-

re sporten en niet om elementen uit andere sporten in 

te bouwen in de voetbaltraining. Hiervoor hebben we 

samenwerking gezocht met Sport & Bewegen van 

 Alfa-college. De student-trainers van Alfa-college zijn 

toppers in hun eigen sport. Voor de voetballers is het 

verfrissend om in een andere omgeving te trainen, 

met andere trainers.” 

Jan Arend besluit: “Na de training bespreek ik met 

hen hoe het is gegaan en wat de leerpunten zijn. Ze 

doen ervaring op en ze leren ervan. Ook voor de 

 studenten is het een fantastisch project.” 

Op het Alfa-college Sport en Bewegen is op 20 sep-

tember Multi Moves van start gegaan. Het doel van 

Multi Moves is om zo’n 125 jonge sporttalenten uit 

Noord-Nederland in verschillende situaties beter te 

 leren bewegen. Studenten die in het examenjaar 

 zitten van het profiel Trainer/Coach geven wekelijks 

op woensdagochtend de trainingen.

De inhoud van de trainingen bestaat uit de grond-

vormen van bewegen: balanceren en vallen, stoeien 

en vechten, gaan en lopen, etc. De jonge sporttalenten 

krijgen op uitdagende manieren training in deze 

grondvormen, passend bij hun leeftijd. Het doel is dat 

zij zich beter leren redden in complexe situaties 

 binnen hun eigen sport. 

VEELZIJDIG

Het bijzondere is dat de sporters van diverse Regionale 

Talenten Centra worden ingedeeld op basis van 

 kalenderleeftijd in plaats van op sport. Dit betekent in 

de praktijk dat een schaatser aan het trainen kan zijn 

met een handballer. Als  sporters op jonge leeftijd 

voornamelijk binnen hun eigen sport trainen, leren de 

kinderen zich enkelzijdig te bewegen. Door de Multi 

Moves training leren de kinderen juist veelzijdig te 

 bewegen. Ze leren van elkaar en met elkaar. Ook de 

trainers en docenten leren van elkaar. Iedere woens-

dagochtend spreken zij elkaar over de verschillende 

soorten aanpak van coachen en trainen.

Voor de student-trainers is het een spannende en 

leerzame trainingsomgeving op Kardinge. Ze krijgen 

feedback van de trainers uit het werkveld en de 

 studenten kunnen al hun visitekaartje afgeven. 

MULTI MOVES VOOR  
125 JONGE SPORTTALENTEN
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kership te werken aan het opleiden van de 
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 Facebook: Facebook.com/Alfa.college.MBO
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Het Alfa-college wil het onderwijs echt regionaal invul-

len in Drenthe, Groningen en Overijssel. Christien de 

Graaff, lid College van Bestuur van Alfa-college: 

“Daarvoor moeten we onszelf telkens blijven vernieu-

wen. Het wordt steeds moeilijker een langetermijnvisie 

te ontwikkelen, want de verandering gaat steeds snel-

ler. Het betrekken van de buitenwereld is cruciaal.” 

De Graaff vervolgt: ”We werken hoe langer hoe meer 

in duurzame regionale netwerken aan het onderwijs. 

Naar buiten werken en denken in netwerken is de eni-

ge manier om actueel onderwijs te bewerkstelligen.” 

Een aantal factoren helpt mee om de samenwerking 

met de praktijk te stimuleren. Er zijn drie programma’s 

die fondsen ontvangen uit het Regionaal Investerings-

fonds. Daarbij zijn tientallen partners aangesloten. 

Verder zijn er twee lectoraten, met de Hanzehoge-

school Groningen en met Stenden Hogeschool. De 

Graaff: “En we hebben een regiegroep healthy ageing 

opgezet bij het Alfa-college. Het is onze ambitie om 

healthy ageing in al het onderwijs te integreren, niet 

alleen in de opleidingen zorg en welzijn.” 

De Graaff wil graag de aanpak van Alfa-college met 

anderen delen. “Ik zou graag met andere bestuurders 

van onderwijs- of zorginstellingen samen een lerend net-

werk in het Zorgpact vormen om zo samen te leren.”

LEREND NETWERK 
VOOR BESTUURDERS?


