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Studenten in het mbo uitdagen en hun 
 persoonlijke talenten ontwikkelen zodat zij in 
hun vakgebied kunnen doorgroeien (excellent 
vakmanschap) of de overstap kunnen maken 
naar het hbo. Vanaf 2015 tot en met 2018  hebben 
mbo-instellingen hiervoor extra gelden van het 
ministerie van Onderwijs gekregen om  zogeheten 
excellentie-programma’s te ontwikkelen. 

Deze excellentie-ontwikkeling stimuleert ook de 

 verdere professionalisering van de docenten.  Excellentie 

kan vele vormen hebben, zoals  bevorderen van 

 creativiteit, communicatie, vakwedstrijden (skills), 

 internationalisering of ondernemerschap. 

Ervaringen  in het hoger onderwijs laten zien dat 

 excellentieprogramma’s bijdragen aan een  ambitieuze 

kwaliteitscultuur en positieve effecten hebben op het 

gehele onderwijs. 

SAMENWERKING MET EXTERNE PARTNERS

Het Alfa-college biedt 16 excellentieprogramma’s 

aan, vaak in samenwerking met externe partners. In 

deze Koers lees je over een aantal daarvan in de 

 regio’s Groningen, Hoogeveen en Hardenberg. Wat 

vinden studenten en docenten van de trajecten en 

wat hebben ze ervan geleerd? 

Zo komt Erik Rouw, directeur van CNV Jongeren,  

aan het woord. Hij stond aan de wieg van MBO 

 Top academie. Met MBO Topacademie wil hij mbo- 

studenten stimuleren om netwerken op te bouwen, te 

leren presenteren en te werken aan vakoverstijgende 

vaardigheden. 

Rouw benadrukt dat het bij MBO Topacademie niet 

gaat om de hoogste cijfers halen: “Het is juist een 

ontwikkelingstraject waarbij je op zoek gaat naar je 

eigen excellentie. Het beste uit jezelf halen, op elk 

 niveau. Dat vergt motivatie, doorzettingsvermogen 

en ambitie. We zien dat de deelnemende studenten 

elkaar inspireren met hun ambities en dromen”. 

WAARDEVOL

Janet Jansen, projectleider excellentie bij het Alfa- 

college, vertelt in deze Koers meer over het belang 

van excellentie voor de mbo-studenten en docenten. 

Zij heeft de opdracht om excellentie verder te 

 ontwikkelen (verduurzamen) in het Alfa-college. Wat 

haar betreft heeft investeren in excellentie al zijn 

waarde bewezen: “De resultaten voor zowel  studenten 

als docenten zijn enorm waardevol.”
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SKILLS HEROES  4

Al een aantal jaren doen studenten van het 
 Alfa-college Groningen, Hoogeveen en Harden-
berg mee aan Skills Heroes. Bij deze vakwed-
strijden krijgen studenten – in diverse 
vakrichtingen - de kans om het beste uit zichzelf 
te halen. Wat heeft het de deelnemers  gebracht? 
En wat vinden de begeleidende docenten ervan? 

Het is een uitdaging om te laten zien hoe goed je bent 

in je vak, zegt coördinator Skills-wedstrijden Mieke van 

den Broek over de motivatie van studenten om mee te 

doen aan de vakwedstrijden. “Het staat goed op je cv. 

Studenten die goed scoren in de skills krijgen soms een 

baan aangeboden. Andere skills heroes stromen 

 makkelijker door naar een vervolgopleiding.” 

Bij de wedstrijden gaat het niet alleen om excelleren 

op je eigen vakgebied, maar ook om het opdoen van 

ervaringen als zelfstandig naar de wedstrijdplek 

 reizen, logeren in een vreemde stad en presenteren 

voor mensen die je niet kent. 

Auteur: Henk Dilling

STUDENTEN EXCELLEREN 
BIJ VAKWEDSTRIJDEN
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SKILLS HEROES  5

Mieke: “Door de wedstrijd en de bijbehorende 

 ervaringen groeit het zelfvertrouwen. Studenten 

 worden zelfstandiger en mondiger.” Ook voor onder-

nemers is het aantrekkelijk om een student in hun be-

drijf te hebben die meedoet aan de vakwedstrijden. 

Het bedrijf kan daar free publicity mee genereren. 

AANSTORMEND TALENT

De vakwedstrijden worden georganiseerd om het 

 belang van vakmanschap voor Nederland te onder-

strepen, het beroepsonderwijs te promoten en jong, 

aanstormend talent een podium te bieden om hun 

ontwikkeling te tonen. Omdat Nederland een tekort 

heeft aan vakmensen, gelden de wedstrijden ook als 

een kweekvijver voor de arbeidsmarkt. Skills Heroes 

start met voorrondes op de eigen school. De  winnaars 

nemen het vervolgens op tegen studenten van  andere 

mbo-instellingen. Deze kwalificatiewedstrijden zijn 

op diverse mbo-instellingen in het land. De winnaars 

van de kwalificatiewedstrijden gaan door naar de 

 nationale finale. Hier wordt bepaald wie zich  nationaal 

kampioen mag noemen in zijn of haar vakgebied.

ZENUWSLOPEND  

Student Schoonheidsspecialist Aniek de Weerd deed 

dit jaar voor het eerst mee. Aniek zit in het derde 

 leerjaar (niveau vier) van het Alfa-college locatie 

 Kluiverboom in Groningen. Het was overigens ook de 

eerste keer dat het Alfa-college met deze studie-

richting meedeed aan de vakwedstrijden.  “Ik ben niet   

iemand die zich hier zomaar voor aanmeld”, zegt 

Aniek. “De docenten zeiden dat ik het kon.  Dat gaf 

mij het duwtje dat ik nodig had.” De voorrondes op 

school vond ze zenuwslopend, “maar ook heel leuk.” 

Aniek kwam als beste uit de bus en plaatste zich voor 

de kwalificatiewedstrijden in Utrecht. “Ik heb niet 

 gewonnen, maar ik kijk wel met een goed gevoel 

 terug. Het was een mooie ervaring. De grootste 

winst? Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. Ik heb 

mezelf gewoon in het diepe gegooid. Net als vorig 

jaar. Toen heb ik een stage in het buitenland gedaan.” 

Na het Alfa wil ze een hbo-opleiding volgen. Ze 

 twijfelt nog tussen voeding en diëtiek en vormgeving.   

DE GROOTSTE WINST? 
IK HEB MEER  

ZELFVERTROUWEN  
GEKREGEN.



VEEL GELEERD 

Als student bij de opleiding zelfstandig werkend kok 

van het Alfa-college Hardenberg stond Bas Jonker in 

maart van dit jaar in de finale van Skills Heroes in 

Zwolle. Die plek had hij bereikt met onder andere een 

amuse van knolselderij, gegaard in jus met rauwe 

stoofpeer en schuim van zuurkool en een walnoten-

couscous met scampi, rauwe biet op zuur en 

 fijngesneden appel met kervel. Bas werd uiteindelijk 

zesde. “Ik heb er veel van geleerd”, zegt hij. “Vooral 

zelfstandig werken en strak plannen. Ondanks de 

spanning heb ik er echt van genoten. Ik vind het nu 

eenmaal geweldig om te koken.” Bas heeft zijn 

 opleiding inmiddels afgerond en zit nu op de   

Cas Spijkers Academie (voor culinair toptalent). Hier 

wil hij zijn gastronomische kennis en vaardigheid  

verder verdiepen. Zijn droom? Een eigen restaurant, 

waar hij zijn eigen visie op eten kan presenteren.

EEN VERRIJKING 

“Meedoen vraagt om zelfvertrouwen en geloof in je 

eigen kunnen”, zegt Esther Westers, docent en 

 teamcontactpersoon van de opleiding (allround) 

Schoonheidsspecialist, locatie Kluiverboom. “Alleen 

al omdat je over jezelf heen stapt en toegeeft dat je 

een kans maakt om te winnen. Het is heel leuk om te 

zien hoe onze studenten met de wedstrijdopdracht 

omgaan. Hoe ze bijvoorbeeld de extra behandelingen 

die ze op stage hebben geleerd inzetten tijdens Skills. 

We proberen altijd te stimuleren om buiten de 

 schoolbehandelingen te kijken en misschien wel een 

heel ander product te gebruiken dan ze gewend zijn 

op school. Ze hebben zoveel meer in hun mars dan de 

schoolbehandelingen. Ik krijg altijd een enorm trots 

gevoel wanneer ik de studenten zie werken in een 

wedstrijdsituatie. Het is fantastisch om te zien hoe ze 

groeien in vakmanschap, trots en zelfvertrouwen.” 

ENORM GROEIEN  

Bas Herbert deelt dat gevoel. Hij is instructeur van het 

Regionaal Techniek Centrum Hardenberg, dat in 

samen werking met het Alfa-college technische oplei-

dingen in de beroepsbegeleidende leerweg biedt. Bas 

heeft vorig jaar met een student voor Bouwtimmeren 

meegedaan aan de wedstrijden. Ze bereikten de  finale. 

Met dezelfde student doet hij ook dit jaar weer mee. 

In het verleden heeft Bas zelf aan nationale en inter-

nationale Skills-wedstrijden meegedaan voor bouw-

timmeren. Zo werd hij tweede op het kam pioenschap 

Euroskills in België. “Het mooiste van het begeleiden 

van jongeren die meedoen aan de Skills? Dat je ziet 

dat ze enorm groeien en zich volop ontwikkelen. Ze 

krijgen steeds meer inzicht. Als ze een ronde verder 

komen en de opdrachten moeilijker worden, dan 

worden ze steeds fanatieker. Prachtig is dat!”
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EERSTE GOETHE-CERTIFICATEN  7

Vorig schooljaar was het dubbel feest voor  
25 studenten van de Business School van het  
Alfa-college in Hoogeveen. Naast een mbo- 
diploma ontvingen zij ook een certificaat Duits 
in de beroepscontext van het gerenommeerde 
Goethe Instituut. Het Alfa-college was daarmee 
het eerste mbo in Nederland waar studenten dit 
Europees erkende certificaat overhandigd kre-
gen. Komende jaren krijgen meer studenten bij 
het Alfa-college de mogelijkheid om het Goethe- 
certificaat te behalen. 

De laatste jaren is de belangstelling voor de Duitse 

taal gegroeid. Het Alfa-college zet al enkele jaren in 

op lessen in Duitse taal en cultuur en biedt Duits bij 

diverse opleidingen aan. Daarnaast wordt door andere 

het Rijnland Instituut ingezet op het vergroten van 

kennisuitwisseling tussen Duitsland en Nederland. 

Christien de Graaff, lid College van Bestuur van Alfa- 

college: “Mbo-studenten kunnen veel meer. Wij 

 bieden de studenten kansen om zich binnen en buiten 

hun studie verder te ontwikkelen als wereldburger.”

ALFA-COLLEGE  
EERSTE MBO DAT GOETHE- 
CERTIFICAAT UITREIKT
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Auteur: Hanneke van de Velde



BEROEPSCONTEXT

Na een succesvolle pilot om Duits in de beroeps-

context af te sluiten met examens bij het Goethe 

 Instituut, heeft dit jaar de eerste lichting studenten 

het Goethe-certificaat ontvangen. Wim van de Put, 

docent Duits bij Alfa-college en lid van de landelijke 

werkgroep Duits, heeft de groep van 25 studenten 

van de Business School (opleiding Junior Account-

management) begeleid: “Leuk om te zien dat studen-

ten enthousiast raken en meedoen aan de examens 

bij Goethe Instituut. Duits in de beroepscontext kan 

per opleidingsgebied verschillen. Nu betrof het stu-

denten van de opleiding Junior Accountmanagement. 

Maar er hebben ook 150 studenten van andere oplei-

dingen (Bouw, Zorg en Welzijn, andere opleidingen 

Business School) meegedaan aan de examens in Duits 

lezen, luisteren, schrijven en spreken. Zij kunnen 

 volgend jaar het certificaat mee naar huis nemen.”

VERSCHILLENDE NATIONALITEITEN

De studenten van de opleiding Junior Accountmanager 

kregen Duits gericht op handel. “Zo hebben de 

 studenten onder andere geoefend in het houden van 

een verkoopgesprek in het Duits en in het te woord 

staan van klanten. Ook hebben ze presentaties in het 

Duits gehouden. Naast het mondelinge gedeelte heb-

ben ze ook mails moeten beantwoorden waarin een 

klant een vraag of een klacht had. Zo oefenden de 

studenten de vakterminologie in het Duits waar ze  

als junior accountmanager mee te maken kunnen 

 krijgen”, aldus Van de Put.

Studenten vinden het handig om Duits te hebben 

 geleerd. Student Martijn gaat hbo Verpleegkunde 

studeren en denkt het in de toekomst goed te kunnen 

gebruiken. “In een ziekenhuis komen patiënten van 

verschillende nationaliteiten. Duits komt dan vast van 

pas, in deze grensregio.”

GRENSREGIO IS ÉÉN REGIO

Ook de provincie Drenthe vindt kennis van Duits 

 ontzettend belangrijk. Cees Bijl, gedeputeerde van de 

provincie Drenthe: “We moeten naar een andere 

mindset. De grensregio is eigenlijk één regio. Trek een 

cirkel van 50 km en je zit in Duitsland. Dan is het van 

belang dat we elkaars taal spreken. Als provincie willen 

we ons inzetten om meer stageplaatsen te creëren en 

betere openbaar vervoerverbindingen in de grens-

regio te realiseren.” 

Het Rijnland Instituut, samenwerkingsverband tussen 

Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool, Alfa-college 

en Drenthe college, stimuleert de Duits-Nederlandse 

internationalisering. Het trekt hierin samen op met 

partners in de grensstreek. Cigdem Zantingh, een van 

de programma managers van het Rijnland Instituut: 

“Het Goethe-certificaat geeft de studenten een goede 

basis om grensoverschrijdend aan de slag te gaan.” 

EERSTE GOETHE-CERTIFICATEN  8
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Je wilt als student net even dat tandje extra 
 zetten om je optimaal te ontwikkelen of je blik 
alvast te verbreden voor de toekomst. Die ge-
motiveerde studenten konden de afgelopen vier 
jaar een excellentie-programma volgen. Na een 
pilot komt er eind dit jaar een eind aan de finan-
ciering. Betekent dat nu ook het einde van de 
excellentie-trajecten binnen het Alfa-college? 
Als het aan projectleider excellentie Janet  Jansen 
ligt niet. “De resultaten zijn voor zowel studen-
ten als docenten enorm waardevol.”

Excellentie-programma’s zijn trajecten voor ambitieuze 

studenten die verder kijken dan hun verplichte curri-

culum en verplichte schooluren. “Het is juist bedoeld 

voor studenten die op zoek zijn naar wat extra’s. Iets 

dat ze net dat laatste zetje richting een vervolgstudie 

of arbeidsmarkt kan geven”, vertelt Jansen. “Sommige 

studenten vervelen zich in het reguliere onderwijs en 

raken gedemotiveerd omdat ze binnen hun eigen 

 opleiding niet genoeg uitdaging krijgen.” 

Het komt ook regelmatig voor dat het volgen van een 

excellentie-programma zorgt dat studenten net dat 

kleine beetje extra motivatie krijgen om juist hun 

 reguliere opleiding af te maken, vertelt Jansen. “De 

student krijgt een duidelijker beeld van zijn toekomst 

en ambities en ziet het belang van het afronden van 

de opleiding. Dus het is niet alleen voor gemotiveer-

de, maar misschien ook juist voor de gedemotiveerde 

student.”

EXCELLENTIE-ONDERWIJS 
HEEFT DE TOEKOMST!

HET BELANG VAN EXCELLENTIE  9
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HET BELANG VAN EXCELLENTIE  10

ZESTIEN PROGRAMMA’S

Het Alfa-college kent momenteel zestien programma’s 

die qua inhoud variëren van kunst tot vakmanschap- 

programma’s en van Cambridge Engels tot 21st 

 century skills. De student mag zelf een excellentie- 

programma kiezen dat bij hem past. “Vervolgens 

werken ze in kleine groepjes aan verschillende  

opdrachten. Dat kunnen heel gerichte vragen zijn of 

juist opdrachten waarmee ze hun eigen nieuwsgierig-

heid en ontwikkelvraag kunnen volgen. Voor de 

 studenten is het in ieder geval waardevol dat ze met 

gelijkgestemden iets mogen onderzoeken. Op die 

manier motiveren studenten elkaar. Bovendien leren 

ze zichzelf kennen. Wat vind ik leuk? Waar ben ik 

goed in? Zulke inzichten zijn heel waardevol. Je ziet 

dat studenten een duidelijker beeld krijgen van hun 

toekomst en hun ambities en soms van het belang 

van hun eigen opleiding.”

DOCENTEN

Niet alleen voor studenten, ook voor docenten zijn de 

excellentie-programma’s waardevolle toevoegingen, 

zegt Jansen. “Er werken ongeveer vijftig collega’s aan 

de programma’s. Je ziet dat de betrokken docenten 

ook ambitieus zijn en graag energie steken in de ont-

wikkeling van hun studenten. Ze kunnen hun passie 

voor onderwijs erin kwijt. Daarnaast is het excellentie- 

onderwijs wat flexibeler. Docenten kunnen daarom 

buiten kaders en meer buiten hun eigen vak gebied 

denken. Dat is echt een hele mooie aanvulling.”

TOEKOMST?

Na vier jaar houdt de financiering vanuit het ministerie 

van onderwijs eind dit jaar op. Hoe en op welke manier 

het excellentie-traject wordt voortgezet is iets dat 

 Jansen nu aan het onderzoeken is. De grote uitdaging 

hierbij is het verduurzamen van het excellentie-onder-

wijs. “De programma’s moeten zo worden ingericht 

dat ze ook op de lange termijn gaan werken en een 

vast onderdeel worden van ons onderwijs. Dus we 

 kijken vooral met welke programma’s we door willen, 

of we een hoofdprogramma in willen stellen en hoe 

dat er dan uit moet gaan zien.”

Ze vervolgt: “Voor verduurzaming is het noodzakelijk 

dat alle collega’s het omarmen. Het is tot nu toe een 

relatief klein clubje dat hiermee bezig is. Als je draag-

vlak wilt creëren, moet excellentie voor alle collega’s 

betekenis hebben zodat er straks een programma is 

waar iedereen achter staat.”

MOTIVATIE

Niet alleen docenten zijn enthousiast, ook studenten 

geven aan dat ze blij zijn met de mogelijkheden. Er 

zijn volgens Jansen ambitieuze studenten voor wie de 

programma’s een uitkomst zijn. “Ik hoor vooral dat 

studenten het leuk vinden om met gelijkgestemden te 

kunnen werken. Dat motiveert enorm. Vaak leidt dat 

tot vriendschappen maar ze zijn uiteindelijk vooral blij 

met hun eigen ontwikkeling.”

Er is echter ook een aandachtspunt aan het program-

ma. “We merken ook dat er studenten zijn die alles 

uit zichzelf willen halen en die met een gemiddelde 

score niet tevreden zijn. Die studenten zijn soms best 

hard voor zichzelf. De keerzijde kan zijn dat de  student 

zichzelf overvraagt en te veel druk oplegt. We gaan 

onderzoeken op welke wijze dit aandacht gaat  krijgen 

binnen alle excellentie-programma’s.”

RESULTATEN

Over de resultaten is Jansen toe nu toe erg tevreden. 

Niet alleen is excellentie-onderwijs goed voor studen-

ten en docent, ook voor het mbo-onderwijs vormen 

de programma’s een proeftuin voor ontwikkeling van 

het onderwijs. “De succesfactoren van deze program-

ma’s kunnen worden vertaald naar het reguliere 

 onderwijs. Dat is al enorm waardevol. Bovendien: er 

zijn al heel mooie resultaten behaald doordat sommige 

studenten net dat duwtje extra hebben gekregen om 

het beste uit zichzelf te halen. En is dat juist niet waar-

voor we het doen?”
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EXCELLENTIE-PROGRAMMA REANIMATIE: 
ALS ELKE SECONDE TELT
Tien studenten van de opleiding 

Verpleegkunde volgden in novem-

ber de opleiding tot instructeur 

 Basic Life Support/Automatische 

Externe Defibrillator (BLS-AED). 

Door het volgen van dit excellen-

tie-programma mag het tiental 

straks collega’s of medestudenten 

opleiden. “Een win-win situatie 

voor de opleiding, de maatschappij 

en de studenten zelf”, zegt docent 

Verpleegkunde Diana Akkerman. 

Op een woensdagmiddag staan 

tien studenten in een lokaal van de 

vestiging Kluiverboom over drie 

 reanimatie-dummy’s gebogen. Een 

paar volgen de instructies die een 

stem uit de defibrillator geeft. 

 Anderen zijn met twee handen te-

gelijk bezig om ritmisch de plastic 

borst van de dummy te masseren. 

Het lokaal zit goed vol. “De oplei-

ding tot instructeur is gewild”, 

zegt Akkerman. Ze kreeg sinds 

september ruim zestien aanmel-

dingen binnen. Tien daarvan wer-

den geselecteerd. “We keken goed 

naar motivatie. Is iemand betrouw-

baar en gedreven? Schoolcijfers 

deden er minder toe.”

De studenten krijgen binnen het 

excellentie-programma een twee-

daags programma aangeboden 

waarin ze het reanimeren aan 

 anderen kunnen leren. Hierna zijn 

ze geaccrediteerd om certificaten 

uit te reiken. “Daarvoor moeten ze 

wel lesgeven. Daarna zetten we ze 

in bij de examinering van medestu-

denten waar ze onder begeleiding 

van een docent werken. Op die 

manier kunnen wij een mooi  

programma aanbieden, heeft de 

stage-instelling er een kundige  

stagiaire bij en leren de studenten 

andere studiegenoten een vaardig-

heid aan die levens kan redden.”

LEVENS REDDEN

Eén van de deelnemende studen-

ten is Esther Buisman, vierdejaars 

student Verpleegkunde. “Het leek 

me een uitdaging om deze oplei-

ding te volgen. Je leert hier iets 

 belangrijks. En je kunt het ook nog 

eens doorgeven aan anderen. 

Daarnaast staat het goed op mijn 

CV. Ik wil uiteindelijk in de kinder-

verpleegkunde terecht komen. Ook 

daar komt dit van pas.”

Medestudent Nienke Pot ziet voor-

al een kans om veel levens te red-

den. “De kennis en motivatie die ik 

hier op doe, kan ik gebruiken om 

buiten school les te geven. Uitein-

delijk draag je zo bij aan de 

hoeveel heid mensen die kunnen 

reanimeren. Ik ken namelijk niet 

heel veel mensen die dit kunnen. 

Bovendien wil ik graag voor de 

klas staan om zo zelf mijn enthou-

siasme over te brengen. Dit is een 

mooi begin.”

Akkerman kwam vorig jaar op het 

idee om de opleiding aan te bieden 

in samenwerking met Reanimatie 

Noord-Nederland. Toen startte de 

opleiding tot instructeur met vijf 

studenten. “Dit jaar hebben we 

het uitgebreid. De studenten vin-

den het zelf waardevol en zien het 

als een toegevoegde waarde voor 

hun CV. De studenten nemen door 

het volgen van dit excellentie-

programma zelf de regie voor hun 

persoonlijke en professionele ont-

wikkeling en loopbaan. Als ze het 

halen, zijn ze opleider, begeleider 

en beoordelaar in één. Maar nog 

belangrijker is dat ze rolmodel zijn 

voor andere studenten. Betere 
 reclame kun je niet krijgen.”

Auteur: Tom Tieman
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Esther Boonstra, Silke Pot, Nina van Randwijk, Lodi Feiken, Elianne Schulting, 
Nienke Pot, -Boven van links naar rechts: Justien Klamer, Anouk Weijer, Rachel 
Kooman, Esther Buisman



BARN TALKS  12 Auteur: Sanne Plantinga

“Tijdens onze middag in zijn 
werkplaats was het vooral veel 
op onze bek gaan: oké, deze 
methode werkt dus niet. Maar 
alleen door te experimenteren 
ontdek je wat wel en niet werkt.” 
-  Emar Walstra, Game  

Architecture and Design
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Van ‘aanklooien’ met de materie leer je veel 
meer dan alleen in de schoolbanken zitten. Dat 
geldt ook zeker voor de creatieve opleidingen. 
Kunstpedagoog Brent Wilson zei ooit al dat het 
voor kunstzinnige opleidingen belangrijk is om 
‘een informele leeromgeving te creëren waarin 
het organiseren van excursies, het voeren van 
discussies en het informeel uitwisselen van 
 kennis essentieel zijn’. En dat is precies wat er 
binnen het project Werkplaatsleren gebeurt. In 
tien bijeenkomsten buigen excellente studenten 
van de creatieve Alfa-collegeopleidingen Interi-
eur, Gaming, Hout en Meubel, Multimedia en 
Mode zich over het doen van een onderzoek en 
het komen tot een nieuw product. En over de 
vraag: welke kennis van professionals heb je 
 nodig om hierin verder te komen?

Docenten Roos Lechner (Mode), Piet IJkema (Multi-

media design), Tessie van den Brink (Gaming) en 

 Judith van der Veen (Interieur) sloegen hun handen 

ineen door het gezamenlijke programma Werkplaats-

leren op te zetten. Een cross-over die vrij uniek is, 

maar wel logisch. Want je leert meer als je over 

 grenzen heen kijkt. De opdracht voor hun creatieve 

studenten? Kom tot een nieuw en duurzaam product, 

door bestaande elementen aan elkaar te koppelen. 

“Het programma stond bol van reflecteren, samen-

werken, inspireren en presenteren. De studenten 

werkten bovendien niet in hun eentje aan de 

 opdracht, maar kregen hierbij hulp van professionals 

én stapten de werkplaats binnen van diverse desig-

ners en kunstenaars uit het werkveld”, vertelt Judith 

van der Veen, Alfa-collegedocent Interieurdesign.

MODULAIRE LAMP

Zo leek het alumnus Game Architecture and Design - 

en deelnemer aan Werkplaatsleren - Emar Walstra 

bijvoorbeeld tof om zelf de vorm en grootte van een 

lamp te kunnen bepalen. Met dat idee stapte hij over 

de drempel bij kunstenaar Lambert Kamps, bekend 

van onder meer zijn ‘gemiddelde Groninger’ die in 

het gemeentehuis van Groningen hangt. Emar: “Ik 

was zelf al wel eens aan het experimenteren geslagen 

met het coderen van LED-lampjes, zodat die een 

 bepaald patroon zouden geven. Toen we de opdracht 

meekregen om tot een duurzame oplossing te  komen, 

kreeg ik het idee van een modulaire lamp. Een lamp 

die bestaat uit losse gerecyclede onderdelen, die je 

aan elkaar kunt koppelen. En je op die manier zelf de 

vorm en grootte van de lamp kunt bepalen dus.”

OP JE BEK GAAN

Binnen de werkplaats van kunstenaar Lambert Kamps 

werd Emar - naast twee andere excellente studenten, 

die verwarmde handschoenen en een lichtgevende 

pen voor in het donker wilden gaan maken - verder 

geholpen met zijn idee. Allereerst gaf Lambert uitleg 

over het combineren van grondstoffen. En hoe je be-

paalde grondstoffen zó kunt bewerken, dat er andere 

WERKPLAATSLEREN: 
VAN ONTMOETEN  
EN EXPERIMENTEREN 
LEER JE HET BEST
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eigenschappen ontstaan. Daarna was het experimen-

teren geslagen, waarbij ‘leerling en leermeester’ bei-

de op zoek gingen naar manieren om de nieuwe 

unieke producten te realiseren. Hoe kunnen we de 

elektriciteit tussen de verschillende modules van de 

lamp geleiden? Kan dat met deze elektromagneten? 

Of kan dat beter met analoge pluggen? Emar: “Lam-

bert had al eens een kunstproject met neon-lampen 

gedaan, dus van alle professionals leek hij het meest 

geschikt om ons verder te kunnen helpen. Tijdens 

onze middag in zijn werkplaats was het vooral veel op 

onze bek gaan: oké, deze methode werkt dus niet. 

Maar daar kwamen we juist verder door. Alleen door 

te experimenteren ontdek je wat wel en niet werkt.”

VRIJ DENKEN

Lambert is het daar roerend mee eens: “Mijn werk-

plaats ligt vol probeersels die half af zijn. Ik heb een 

aantal basisgedachten over een project in mijn hoofd 

en merk dat de puzzelstukjes vaak in de loop van de 

tijd op hun plek vallen. De studenten die in mijn werk-

plaats kwamen probeerde ik dan ook mee te geven: 

houd niet te krampachtig vast aan je eerste idee. Het 

hoeft niet meteen duidelijk te zijn wat je eindproduct 

gaat worden. Wat vrijer denken mag best.”

OVERBRUGGING

Afgezien van het experimenteren en uitwisselen van 

gedachten binnen de werkplaatsen van kunstenaars 

en andere ontwerpers, zijn er dan ook veel meer 

 dingen die de studenten leren van het aan de slag zijn 

buiten de schoolbanken. Thijs Pomper, student Game 

Development, die ook aan het project Werkplaats-

leren meedeed: “Ik hou van ontwerpen en program-

meren. Maar dan niet alleen van games - zoals ik in 

mijn opleiding doe, maar ook van iets fysieks. Thuis 

ben ik al veel bezig met hardware en 3D-printen. Op 

school zocht ik ook een vorm van overbrugging. Bij 

Werkplaatsleren kon dat. Ik hielp uiteindelijk mee de 

modulaire lamp te maken in de werkplaats van de op-

leiding Hout en Meubel. Maar ik leerde bijvoorbeeld 

ook hoe je aansluiting vindt met mensen uit hele an-

dere vakgebieden. Hoe stuur je nou een e-mail naar 

iemand die helemaal geen verstand heeft van pro-

grammeren?”

NIET ALLEEN HIPPE KANTOREN

Die waardevolle bijvangst ziet Lambert ook. Door zijn 

deuren open te stellen voor leergierige experimentele 

studenten, hoopt hij ze ook alvast wat te kunnen 

 laten ‘snuffelen’ aan de werkende wereld. Lambert: 

“Studenten van creatieve opleidingen denken vaak 

dat ze na hun studie vast en zeker achter een compu-

ter terechtkomen. Of dat ontwerpers alleen maar in 

hippe kantoren met luxe koffiezetapparaten zitten. Ik 

laat ze zien dat ze straks ook in een hele andere werk-

omgeving aan de slag kunnen gaan. En ik hoop dat ik 

ze dat ook heb kunnen meegeven in mijn werkplaats: 

ook in je werk mag je creatief zijn. Wil je een game 

maken? Maar houd je ook van gadgets? Ga het ge-

woon combineren!”

OVER EIGEN GRENZEN HEEN

Dat is ook precies wat Judith hoopt van het project 

Werkplaatsleren. “Ik wil onze studenten graag mee-

geven: kijk over je eigen grenzen heen. Als je alle skills 

van alle mensen die je ontmoet bij elkaar stopt, wat 

kan er dan uitkomen?” “Het is echt waar wat ze 

 zeggen”, sluit Emar af. “Je leert het meest door te 

experimenteren en door buiten je eigen comfortzone 

te stappen.”

WERKPLAATSLEREN  14



MBO TOPACADEMIE VOORZIET IN BEHOEFTE STUDENTEN

‘EEN EXTRA UITDAGING, 
DAT IS IETS VOOR MIJ!’
Studenten die buiten schooltijd zich volop inzet-
ten om te werken aan persoonlijke ontwikkeling 
en de eerste stappen zetten op weg naar hun 
droom. “Ik wilde zo graag aan MBO Topacademie 
meedoen. Daarom vond ik het geen probleem 
om één dag in de week van Hardenberg naar 
Groningen te reizen. Ook dat ik soms lange dagen 
had, maakte me echt niet uit”, aldus Sanne 
Adolfs, student aan de opleiding Verpleegkunde 
in Hardenberg die vorig schooljaar meedeed aan 
het excellentieprogramma. Ook de topdocenten 
zijn enthousiast.

Hans Kuikman, programmaleider van MBO Topaca-

demie bij het Alfa-college: “Vorig schooljaar zijn we 

voor het eerst begonnen met Topacademie bij het 

 Alfa-college. Twintig ambitieuze mbo-studenten van 

het Alfa-college hebben toen zes masterclasses en zes 

werksessies gevolgd die in het teken stonden van 

Dromen-Durven-Doen. We schakelen niet-alledaagse 

gastdocenten in uit het bedrijfsleven om de deel-

nemers te inspireren in het verder ontwikkelen van 

hun talenten en het bereiken van persoonlijke doelen. 

We gaan dit schooljaar door met MBO Topacademie 

en breiden het aantal deelnemers uit, met ook stu-

denten van de locatie Hoogeveen. Dit omdat we heb-

ben gemerkt dat er veel studenten zijn die behoefte 

hebben aan extra mogelijkheden en uitdagingen.”

KANSEN BIEDEN

Hans vervolgt: “MBO Topacademie biedt het platform 

om de talenten die ze hebben, aan te boren en te 

 laten groeien. Het is een top bovenop hun bestaande 

opleidingsprogramma en biedt kansen voor hun ver-

dere loopbaan en toekomst. Dat is een belangrijke 

taak van het onderwijs, met name van het mbo- 

onderwijs. Topacademie heeft bewezen duurzaam 

een rol te vervullen in het excellentie-onderwijs bin-

nen Alfa-college. Studenten geven in de terugblik aan 

dat ze gegroeid zijn in het realiseren van hun persoon-

lijke doelstellingen en dromen. En ook de topdocen-

ten hebben zich verder kunnen ontwikkelen en delen 

deze kennis met collega’s.”

MBO TOPACADEMIE  15

M
B

O
 

TO
PA

CA
D

EM
IE

Auteur: Hanneke van de Velde



M
B

O
 

TO
PA

CA
D

EM
IE ONTSTAAN

MBO Topacademie is ontwikkeld door CNV Jongeren 

en Diversion en loopt al een tijdje in Drenthe. In Gro-

ningen draait het programma voor het tweede jaar bij 

Alfa-college. Erik Rouw, directeur van CNV Jongeren, 

stond aan de wieg van MBO Topacademie en vertelt 

over de ontstaansgeschiedenis. “Het idee is ontstaan 

toen we in 2012 in ons werk regelmatig studenten en 

docenten in het mbo tegenkwamen die vonden dat er 

te weinig aan excellentie gedaan werd. Daarnaast 

 zagen wij dat de mbo-student minder bewust was 

van de noodzaak van het opbouwen van netwerken, 

werken aan een goed cv en voorbereiding op de ar-

beidsmarkt. De arbeidsmarkt nu en in de toekomst 

vraagt meer dan alleen een afgeronde opleiding en 

vakinhoudelijk kennis. Juist vakoverstijgende vaardig-

heden worden belangrijker, zoals probleemoplossend 

vermogen, kennis van de digitale wereld, samenwer-

ken en sociaal-culturele vaardigheden. CNV Jongeren 

heeft toen samen met Diversion het initiatief genomen 

om MBO Topacademie te ontwikkelen tot een echt 

uitvoerbaar excellentietraject.”

AANDACHT VOOR EXCELLENTIE

Rouw vervolgt: “Gelukkig is in de laatste jaren veel 

aandacht gekomen voor excellentie binnen het mbo. 

De MBO Topacademie gelooft in excellentie op elk ni-

veau en bij elke student mits daar de juiste intrinsieke 

motivatie en ambitie is. Wij willen daarom de MBO 

Topacademie landelijk bekendheid geven en hopen 

dat meer mbo-instellingen dit traject gaan uitvoeren.”

LEREN BUITEN DE GEBAANDE PADEN

De studenten die meedoen aan MBO Topacademie 

krijgen begeleiding van zogeheten topdocenten. 

 Vorig schooljaar hebben docenten Tabitha Schnater 

en Alfons Brink de eerste lichting deelnemers aan 

 Topacademie begeleid. Zij zijn enthousiast over deze 

vorm van ondernemend onderwijs, waarbij talent, 

ambitie en ondernemend gedrag van studenten wor-

den gestimuleerd en de studenten leren netwerken 

en samenwerken. 

Schnater: “Dat doe je door los van opleiding en niveau 

te werken aan de persoonlijke ontwikkeling van stu-

denten, ze mee te nemen naar inspirerende plekken 

en buiten de gebaande paden te ervaren en te leren. 

Ze kijken in de keuken van succesvolle bedrijven, zoals 

De Librije, en luisteren naar ervaringen van interessan-

te sprekers.”

Ze vervolgt: “Bij de masterclasses doe ik zelf ook mee. 

Tegelijkertijd monitor ik mijn deelnemers. De week 

erna volgt de werksessie, waar ik vooral een rol heb 

als coach voor de deelnemers. Voor de werksessies 

hebben Alfons en ik samen met CNV Jongeren de 

werkgids uitgewerkt en in een ‘Alfa-jasje’ gegoten. 

We hebben gekeken wat het beste aansluit op nieuwe 

masterclasses en evalueren vorige masterclasses zodat 

de studenten hiervan kunnen leren en reflecteren.”

In januari start de nieuwe groep MBO Topacademie. 

“Dit schooljaar nog in samenwerking met CNV 

 Jongeren. Daarna willen we in staat zijn de werkwijze 

van Topacademie zelfstandig voort te zetten. Dat 

 betekent dat we goede contacten verder willen uit-

bouwen en dat we ook andere docenten binnen 

 Alfa-college hierbij willen betrekken”, aldus Schnater.
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INSPIREREN

Tabitha Schnater wil ook graag de rol van topdocent 

meenemen naar het reguliere onderwijs door een 

 bepaalde nieuwsgierigheid en ondernemend gedrag 

te creëren die je overal zou kunnen toepassen. “Ik 

ben sinds dit jaar onder meer docentopleider bij NHL 

Stenden. Ook daar zet ik nieuwe werkvormen in, 

 geïnspireerd door Topacademie. Op de gezamenlijke 

studiedag van het Alfa-college hebben Alfons en ik 

een workshop gegeven over werkvormen die we bij 

Topacademie inzetten. Op allerlei manieren willen we 

andere docenten inspireren ook buiten de kaders te 

kijken. Als docent bij een mbo-opleiding ben je vooral 

vakgericht bezig, voor het beroep. Het is prachtig om 

in dit excellentietraject bezig te zijn met de ontwikke-

ling, drijfveren en toekomst van onze studenten. Er 

zijn mogelijkheden te over om studenten te motive-

ren en inspireren.”

MOOIERE WERELD

“Wat mij heel erg heeft geraakt, is één deelneemster 

die door het meedoen aan MBO Topacademie zei dat 

er voor het eerst mensen naar haar hadden geluisterd, 

dat ze voor het eerst serieus genomen werd. Ik vond 

het ook opvallend dat er in de groep veel studenten 

waren die de wereld mooier willen maken. Er was veel 

positieve drive en aandacht voor maatschappelijke 

vraagstukken. Er is heel veel moois uit voortgekomen, 

waaronder hechte vriendschappen.” 

Iedereen kan aan dit excellentietraject meedoen en er 

wat aan hebben. Er was één deelnemer die met de 

hakken over de sloot zijn studiejaar had gehaald. 

MBO Topacademie gaf hem de motivatie om zijn studie 

af te maken. Schnater: “Vrijwillige deelname is echter 

geen vrijblijvende deelname. Het traject vindt na 

schooltijd plaats en er wordt verwacht dat je ook op-

drachten maakt, zoals reflecties en presentaties. Het 

is best hard werken. De deelnemers moeten goed 

kunnen plannen. Twee deelnemers moesten zich vo-

rig jaar helaas terugtrekken uit MBO Topacademie, zo 

vertelt Schnater.

CADEAUTJE

Schnater vervolgt: “Met MBO Topacademie heb ik 

ook gekeken naar mijn eigen drijfveren en toekomst. 

Dat heeft geleid tot grote stappen. Ik ben gestopt als 

docent bij de opleiding Onderwijsassistent. Ik heb een 

nieuwe sprong gemaakt. Ik werk nu bij LONT (interne 

opleidingen), bij MBO Topacademie en één dag per 

week als docentenopleider bij NHL Stenden. Voor mij 

was en is MBO Topacademie echt een cadeautje!”

LUISTEREND OOR

Ook Alfons Brink is blij dat hij coach bij Topacademie 

is geworden. “Ik heb nog steeds contact met de 

oud-deelnemers van MBO Topacademie. Zonet kreeg 

ik nog een appje van een oud-deelnemer, dat hij niet 

zo goed in zijn vel zit. Ze weten dat ik altijd een 

 luisterend oor heb en dat ze bij mij terecht kunnen.”

Hij vervolgt: “Ook voor studenten bij Human Techno-

logy, waar ik opleidingscoördinator ben en les geef, 

ben ik van de ene kant een strenge docent. Ik eis veel 

van mijn studenten. Maar ik ben op persoonlijk vlak 

heel benaderbaar. Ik probeer met alle studenten een 

vertrouwensrelatie op te bouwen. Ik vind het fantas-

tisch om studenten te begeleiden, een stukje met hen 

mee te lopen. Wij zijn er niet om dingen op te lossen, 

maar om hen kritische vragen te stellen waardoor ze 

zelf verder kunnen. De studenten die meedoen aan 

MBO Topacademie zijn echt op zoek naar een extra 

uitdaging. Zij hebben een groter verantwoordelijk-

heidsgevoel dan de doorsnee student. Ze denken na 

over hun eigen keuzes en prioritering.”

ONDERWIJS MOET VERANDEREN

Alfons Brink vindt het mooie van dit excellentietraject 

dat docenten niet gebonden zijn aan het studiepro-

gramma (curriculum). “Hiervoor ben ik het onderwijs 

in gegaan! Topacademie gaat over groei van mensen, 

zonder afvinklijstjes. Ik heb weer plezier in het onder-

wijs gekregen. Ik probeer ook bij het onderwijs bij 

 Human Technology andere werkvormen uit zodat 

 studenten met plezier werken en leren. Ik zoek bij-

voorbeeld projecten die bijzonder zijn. Het is wel een 

hele uitdaging om verandering in het onderwijs te 

krijgen. Het is al zo’n 150 jaar hetzelfde! Ik vind dat 

het onderwijs moet veranderen; er moet meer vrijheid 

komen in het formele gedeelte van de opleiding en er 

moet meer persoonlijk onderwijs komen. Daar wil ik 

graag in pionieren.”
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Sanne Adolfs: 
student Verpleegkunde in Hardenberg
“De MBO Topacademie doe je echt voor jezelf. Je 

leert er de skills die je straks nodig hebt. Zo heb ik 

bijvoorbeeld veel geleerd om mezelf goed te presen-

teren. En om meer te durven benoemen en meteen 

op bedrijven te durven afstappen. Dat heb ik in meer-

dere masterclasses geleerd”, zo vertelt Sanne Adolfs.  

De masterclasses die haar het meest inspireerden? “In 

de Librije kregen we van Jonnie en Thérèse Boer tips 

over samenwerken en op de Academie Minerva leer-

den we veel over onze houding tijdens het presen-

teren. En wat dat voor gevoel geeft. Al die tips & 

tricks neem ik echt mee.”

 

Sjoerd Praat: 
student Technicus Engineering in Groningen
“Ik was op zoek naar een extra uitdaging tijdens mijn 

studie. Ik wil later graag de medische technologie in, 

als ingenieur. En na een lastige periode was dit voor 

mij de tijd om mijn eigen kwaliteiten te herontdek-

ken. Om mezelf beter in de markt te kunnen zetten 

en om straks – na mijn diploma te hebben behaald – 

een bewuste keuze te maken. Ik wilde tijdens de MBO 

Topacademie dus meer over mezelf te weten komen. 

Dat is gelukt! De afgelopen maanden heb ik geleerd 

om te presenteren, pitchen en te netwerken. Contact 

zoeken met bedrijven, gewoon doen! Altijd vragen. 

Dat biedt kansen waar je zelf nog nooit over na hebt 

gedacht.”

Welke momenten sprongen er voor Sjoerd bovenuit? 

“Er zijn veel momenten die er voor mij uit sprongen. 

Tijdens de masterclass bij de Academie Minerva kreeg 

ik goede tips om goed te kunnen presenteren. Het be-

gint al bij de start. Even wat ontspanningsoefeningen 

om te aarden. Ook kreeg ik adviezen over de samen-

hang van mijn verhaal. En bij BNNVARA sprong het 

verhaal van een presentator eruit. ‘Zoek iets wat je 

leuk vindt, waar word je blij van?’, was zijn bood-

schap aan ons.” 

MBO TOPACADEMIE  18

“ IN DE LIBRIJE KREGEN 
WE VAN JONNIE EN 
THÉRÈSE BOER TIPS 
OVER SAMENWERKEN"

WAT ZIJN DE ERVARINGEN VAN DE 
OUD-DEELNEMERS? 
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CAMBRIDGE ENGLISH 
BRENGT EXCELLENTE 
STUDENTEN VERDER

Marinke de Jong, docent Engels bij 

de Business School (economische 

opleidingen) in Hoogeveen, is initi-

atiefnemer van het excellentie-

programma voor CE bij het Alfa- 

college. Dit zijn extra lessen 

bovenop het vak Engels. Ze legt uit 

wat het inhoudt: “Als je klaar bent 

met je mbo-opleiding, moet je kun-

nen lezen en luisteren op niveau B1 

en spreken/gesprekken voeren en 

schrijven op niveau A2. Veel stu-

denten hebben dit niveau al vanaf 

het begin. Daarom zocht ik naar 

meer uitdaging en dat vond ik in CE, 

via het British Council. Dit is echt 

het summum op internationaal ge-

bied en vergelijkbaar met bijvoor-

beeld Goethe Duits. In schooljaar 

2014-2015 startte CE in Hoogeveen, 

na ongeveer een jaar voorberei-

ding. Het is toegankelijk voor stu-

denten van elke opleiding van deze 

locatie. Na opgave vindt er selectie 

plaats op basis van de motivatie-

brief en vervolgens screening.”

LEREN VIA PRAKTIJKSITUATIES

De lesmethode is georiënteerd op 

CLIL. Dit staat voor Content and 

Language Integrated Learning: via 

groepsdiscussies leren studenten 

taalvaardigheden, waarbij studen-

ten elkaar moeten motiveren. Vro-

lijke noot is de presentatie van ‘the 

song of the week’. Marinke vertelt 

verder: “We vragen echt iets van 

studenten met extra lessen, huis-

werk en excursies, zoals de op en 

top Britse tea room Teatime in Ech-

Cambridge English (CE) is één van de zestien excellentieprogramma’s van het Alfa-college, die als 
doel hebben studenten uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.

Auteur: Astrid Poort

Trotse studenten na ontvangst 

van hun certificaat, met docent Marinke de Jong
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ten en een studiereis naar Ierland. 

Het gaat om 1,5 klokuur les en 3 

tot 4 uur zelfstudie per week. Elk 

jaar behaalt een groep het certifi-

caat ‘Cambridge Business English’ 

op niveau B2 en sommige studen-

ten zelfs op C1.” Met dit diploma 

zijn de studenten verzekerd van 

een goede aansluiting voor Engels 

op het hbo, maar het zegt ook iets 

over inzet en ondernemen. En dat 

staat goed op het CV.”

INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

Doel van CE is een naadloze door-

stroom naar het hbo en een betere 

aansluiting op de zich globalise-

rende markt. Marinke constateert 

dat de landelijke implementatie van 

het keuzedeel Engels op niveau B2 

ervoor heeft gezorgd dat het excel-

lentieniveau opgeschoven moest 

worden van B2 naar C1. Veel vak-

ken worden op het hbo al in het 

Engels gegeven, zodat studenten 

goed zijn voorbereid op een inter-

nationale baan. Hierin ziet ze wel 

brood: “Het is fantastisch als deze 

ontwikkeling ertoe leidt dat onze 

mbo-docenten vakken als marke-

ting & sales of export binnenkort 

in het Engels geven. Momenteel 

bereidt ze samen met de opleiding 

Internationale handel een twee-

talige opleiding volgens de Nuffic- 

criteria voor. “Natuurlijk zou ik dan 

ook graag mijn collega’s trainen 

om hun Engels op het juiste niveau 

te brengen, zodat ze de taal in de 

context van hun vak beheersen!”. 

Ze verwacht dat dit zorgt voor een 

olievlekwerking binnen de school 

en dat meer locaties en opleidingen 

tweetalig onderwijs gaan bieden.

PILOT GRONINGEN

Na de start van CE ging er meteen 

al een stimulerende werking van-

uit. Kevin Dijkema, docent Engels 

in Groningen, liep in schooljaar 

2015-2016 zijn LIO-stage (Leraar In 

Opleiding) in Hoogeveen en was 

meteen enthousiast. Nadat hij do-

cent werd op de locatie Bouma-

boulevard, bereidde hij in 2016-

2017 CE voor Groningen voor. 

Vorig schooljaar startte daar een 

pilotklas op niveau B2 voor stu-

denten van de ICT- en Juridische 

opleidingen. In september namen 

zij hun felbegeerde Cambridge- 

certificaat in ontvangst. Kevin is 

trots: “De studenten hebben boven 

verwachting gepresteerd. Maar 

liefst zes hebben C1 gehaald.” 

Ook dit schooljaar start er weer 

een groep. Nu zijn studenten van 

alle opleidingen van de Bouma-

boulevard welkom.

STUDENTEN MET AMBITIES

De studenten in Groningen volgden 

een half jaar lang extra lessen om 

hun Engels naar een hoger niveau 

te tillen. “Ik vond de lessen heel 

uitdagend. We deden rollenspellen, 

oefenexamens en kregen gedetail-

leerde lesstof”, vertelt student 

 Daniël Kamstra. Ze werden klaar-

gestoomd voor het tweedaagse 

FCE-examen van Cambridge Lan-

guage Assessment bij het examen-

centrum van het British Council in 

Amsterdam. Ze zijn gemotiveerd 

en de meesten hebben (internatio-

nale) ambities. Nathan Frissen weet 

precies wat hij wil: “Ik wil graag 

‘machine learning’ studeren in de 

UK.”

CAMBRIDGE ENGLISH  20

CAMBRIDGE ENGLISH 
IN SHORT
• 1913: University of Cambridge start de examenraad 

English Language Assessment

• Doel: bijdragen aan de ontwikkeling van de Common 

 European Framework of Reference for Languages 

(CEFR), de wereldwijde standaard om taalvaardigheid 

te vergelijken

• Actief in 130 landen

• Jaarlijks meer dan 5,5 miljoen deelnemende kandidaten

• Meer dan 52.000 geregistreerde voorbereidingscentra

• Erkend door meer dan 20.000 universiteiten, werk-

gevers en overheden

Kevin Dijkema
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NIVEAUS VAN 
CAMBRIDGE ENGLISH 
VOLGENS CEFR
C

C2

C1

B

B2

B1

A

A2

A1

Vaardig gebruiker

Academisch niveau

Beginnend academisch niveau

Onafhankelijk gebruiker

Het algemene startniveau voor hbo / niveau van 
Cambridge English bij Alfa-college

Het algemene uitstroomniveau van hbo’ers / 
startniveau van de meeste studenten bij Alfa-college

Basisgebruiker

Gevorderd beginnersniveau

Beginnersniveau voor dagelijks gebruik
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‘Brain en bootcamp’ en ‘Eigen baas’ zijn twee 
van de vijf excellentietrajecten van het MBO-XL 
programma van het Alfa-college in Hardenberg. 
Studenten die méér aankunnen dan het reguliere 
programma hebben de mogelijkheid een extra 
programma te volgen, gericht op het ontwikke-
len van excellent vakmanschap of persoonlijke 
ontwikkeling. “Elke student kan uitblinken als 
hij op de juiste manier gestimuleerd en onder-
steund wordt.”

“Een school die goed onderwijs verzorgt voor studen-

ten die extra begeleiding en ondersteuning nodig 

hebben, maar óók een school die voldoende uitdaging 

biedt aan studenten die méér willen en kunnen dan 

het gebruikelijke programma. Dát is wat wij willen 

zijn”, vertelt Petra Bartelds, directiesecretaris Alfa- 

college Hardenberg. “In principe kan elke student een 

excellente student zijn”, zo vervolgt zij. “We zien ex-

cellentie als iets dat je kunt ontwikkelen. Elke student 

kan uitblinken als hij op de juiste manier gestimuleerd 

en ondersteund wordt.” Excelleren kan binnen het 

Auteur: Henk Dilling

MBO XL 
VOOR STUDENTEN DIE 
MÉÉR AANKUNNEN 
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vakgebied of ter verbreding van het vak of interesses. 

Het kan een individueel traject zijn of een gezamenlijk 

traject met andere excellerende studenten van andere 

opleidingen en niveaus. In het excellentietraject voert 

de student zelf de regie over zijn leerproces. Hierbij 

wordt hij begeleid door een excellentie-coach. Petra: 

“De coach weet de juiste vragen te stellen over de 

leerwensen, helpt bij het opstellen van een plan van 

aanpak en biedt ondersteuning bij het behalen van 

leerdoelen. De student kan zichzelf aanmelden, maar 

de coach kan studenten ook stimuleren om zich aan 

te melden. Dit kunnen studenten zijn die de coach 

opvallen door bijvoorbeeld hoge cijfers, maar ook 

studenten die meer op de achtergrond zijn en mis-

schien meer uitdaging nodig hebben. Deelnemen is 

goed voor de persoonlijke ontwikkeling van de stu-

dent en voor zijn of haar vakmanschap en vormt een 

goede voorbereiding op doorstuderen en maatschap-

pelijk (internationaal) functioneren. Er zijn vijf routes 

naar Excellentie: ‘Skills Heroes’, ‘Innovatie’, ‘Persoon-

lijk talent’, ‘Brain en bootcamp’ en ‘Eigen baas’. 

SAMENWERKEN 

Docent Verpleegkunde Janneke Maathuis bij Alfa- 

college Hardenberg was als begeleider betrokken bij 

‘Brain en bootcamp’. In dit project gaat het om zelf-

vertrouwen, oplossingsgericht zijn, leren verantwoor-

delijkheid te nemen, samenwerken, hulp vragen, je 

kwetsbaar durven opstellen en je autonomie ontwik-

kelen. “In een niet-schoolse omgeving leert de stu-

dent wat zijn of haar kwaliteiten en valkuilen zijn”, 

zegt Janneke. Centraal staat het gedachtengoed van 

de Amerikaanse auteur Stephen Covey (1932-2012). 

Zijn visie biedt praktische handvatten voor samenwer-

ken en leidinggeven. “Je krijgt inzicht in je eigen rol. 

Wat is je doel? Neem je verantwoordelijkheid of 

schuif je het af op je medestudenten als iets niet goed 

gaat? Daarnaast leer je wat de effecten zijn van de 

manier waarop je communiceert met anderen. Luister 

je bijvoorbeeld om te begrijpen wat de ander zegt, 

voordat je reageert? Wat naar voren komt is onder 

meer dat het inspirerend is om samen te werken met 

mensen die anders naar de dingen kijken dan jijzelf. 

Mensen met verschillende karakters kunnen elkaar 

aanvullen en versterken.”

ONDERNEMERSCHAP 

In het traject ‘Eigen baas’ leren studenten stap voor 

stap wat het ondernemerschap inhoudt. Ook wordt er 

een eigen ondernemingsplan geschreven. Dit gebeurt 

in Hardenberg onder leiding van Peter Zwartscholten, 

die de deelnemers begeleidt vanuit Startershuis 

‘DOEN!’. De studenten zijn afkomstig van de opleidin-

gen ICT, Handel en Ondernemen, Bedrijfsadministra-

tie en Facilitair Leidinggevende. Naast studenten van 

het Alfa-college volgen ook andere starters uit de 

omgeving Hardenberg de avondcursus bij Startershuis. 

“Door het Eigen baas-programma worden studenten 

ondernemender, assertiever en zijn ze beter voor-

bereid op het toekomstig ondernemerschap”, stelt 

Peter. Binnen het startershuis krijgen jongeren en 

(pré)starters de kans om op een laagdrempelige 

 manier te experimenteren met ondernemerschap. 

Het daadwerkelijk ondernemen maakt dat jongeren 

en starters ervaren wat het betekent om ondernemer 

te zijn. “Zonder al te veel risico kun je een onder-

neming opzetten, meewerken in en aan projecten, 

kennis en vaardigheden op doen, kennismaken en 

 samenwerken met bedrijven en instellingen. Op deze 

manier kun je echt ervaren wat het betekent om on-

dernemer te zijn. Ondernemerschap wordt daarmee 

een serieus te overwegen loopbaanperspectief.” 

IN EEN NIET-SCHOOLSE 
OMGEVING LEERT DE 

STUDENT WAT ZIJN OF 
HAAR KWALITEITEN EN 

VALKUILEN ZIJN
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PASSIE 

Eén van de studenten die vanuit ‘Hardenberg’ mee-

deed aan het programma is Anne Pals. Hij zit in het 

laatste jaar van de opleiding Bedrijfsadministratie en 

runt al een tijdje zijn eigen bedrijf. Onder de naam 

WatchYouWant verkoopt hij niet alledaagse, vooral 

tweedehands horloges van gewilde merken als Seiko, 

Citizen, Pulsar, Tag Heuer en Omega. “Ik heb meege-

daan omdat ik twijfelde over het runnen van een eigen 

bedrijf. Ik wilde weten hoe het ondernemerschap in 

elkaar steekt en de risico's afwegen. Wat ik heb 

 geleerd is dat het erg veel tijd vergt wil je maximale 

rendement uit je onderneming halen. Toch voelt het 

voor mij niet echt als werk, maar meer als een hobby. 

Dat komt omdat ik met mijn grootste passie bezig 

ben: horloges.” Zijn toekomstdroom: naast een vaste 

baan bekend worden met zijn horloges en er een 

groot netwerk mee opbouwen. Helemaal zelfstandig 

zijn is voor hem (nog) geen optie. “Een vaste baan 

geeft mij veel zekerheid en dat vind ik prettig. Verder 

kan ik elke maand een deel van mijn inkomen gebrui-

ken om de onderneming verder uit te bouwen. Ik kan 

altijd nog kiezen voor het fulltime ondernemerschap.” 

“ IK HEB MEEGEDAAN OMDAT IK TWIJFELDE 
OVER HET RUNNEN VAN EEN EIGEN BEDRIJF."
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“Ik ben gegroeid in mijn manier van denken. 
Durf nu veel meer in mezelf te geloven en 
 meningen van me af te laten glijden”, vertelt 
Sharon Stahl, alumnus Specialist mode/maat-
kleding. Sharon was een deelnemer van de 
 Ondernemersacademie: een ‘buitenschools’ 
 traject van het Alfa-college, ROC Menso Alting 
en Noorderpoort. Bij de Ondernemersacademie 
Groningen worden zo’n 25 studenten een 
schooljaar lang getraind en gecoacht door 
 ondernemers en professionals in het onder-
nemerschap. Zo ontdekken ze op allerlei inte-
ressante plekken voor startups het antwoord 
op de vraag: is ondernemen wat voor mij?

Het ondernemersklimaat is goed. Als je een sterk con-

cept hebt en ambities om als ondernemer te gaan 

werken, is dit de tijd om je mouwen op te stropen. 

Het Alfa-college ziet kansen voor zijn studenten en 

wil dan ook dolgraag ondernemers afleveren aan de 

markt. “Er is steeds meer ruimte voor kleine bedrijven. 

Zeker in de regio Groningen, wat één van de meest 

ondernemende steden van Nederland is”, vertelt Jurjen 

Jagersma, projectteamlid bij Ondernemersacademie 

Groningen en adviseur bij OTP Groningen, een partij 

die het onderwijs met het bedrijfsleven verbindt. 

“Daarom vinden we het belangrijk de ondernemende 

houding van onze studenten te stimuleren.”

ONDERNEMERS IN DE DOP

Die ondernemende houding zit er bij sommige stu-

denten van het Alfa-college al goed in. Jongens uit 

ICT-klassen blijken allemaal al voor vrienden en 

 kennissen reparaties uit te voeren, sommige studenten 

kunnen het bedrijf van hun ouders overnemen, ande-

ren lopen al een tijdje met een goed idee rond. “Zo 

was er een jongen die regelmatig op wissel stond bij 

de voetbal en het daarbij vaak koud kreeg”, vertelt 

Christian de Kraker, die vanuit het lectoraat Onder-

nemen in Verandering betrokken is bij de Onder-

nemersacademie. “Deze jongen bedacht de Dug- 

deken: een deken die wisselspelers warm houdt, een 

uniforme uitstraling heeft en ook nog ruimte biedt 

voor sponsorpromotie. Dat vind ik zo goed gevonden, 

STUDENTEN ONTWIKKELEN HUN 
 INNERLIJKE ONDERNEMER BINNEN 
DE ONDERNEMERSACADEMIE 
GRONINGEN

Auteur: Sanne Plantinga



een product ontstaan vanuit eigen emotie en ervaring. 

Inmiddels geeft de oprichter, Rick van Geloven, zelf 

workshops Effectuation en Design Thinking bij de 

Ondernemersacademie Groningen. Prachtig!”

INNOVATIEVE PASSPIEGEL

Ook huidige deelnemer Alex Huizinga staat te popelen 

om met zijn idee aan de slag te gaan. Als medewerker 

van de Foot Locker zag hij dat gehaaste klanten er 

soms niet eens 5 minuten de tijd voor wilden nemen 

om schoenen te passen. En dat het mensen in een 

rolstoel vaak te veel moeite kostte om te ontdekken 

hoe bepaalde schoenen hen zou staan. Daarom be-

dacht hij een spiegel waarin je als klant kunt zien hoe 

schoenen je staan, zonder ze daadwerkelijk te hoeven 

passen. Hoe de Detailhandel-student dit gaat aan-

pakken? “Geen idee. Daarom hoop ik binnen de 

 Ondernemersacademie Groningen in contact te 

 komen met een aantal ICT-specialisten, die me verder 

kunnen helpen met het uitwerken van zo’n innova-

tieve spiegel.”

VAN DOEL NAAR STAPPEN

Maar als ondernemer ben je er nog niet met een 

goed idee. Je moet ook kunnen netwerken, verstand 

hebben van sales, marketing, administratie en belas-

tingen, een goed businessmodel in elkaar kunnen 

zetten. Daarom staan al deze - en meer - aspecten 

van het ondernemerschap centraal tijdens de work-

shops die binnen de Ondernemersacademie worden 

gegeven. Lokale ondernemers en professionals vertel-

len de ambitieuze studenten alles over deze onder-

werpen tijdens 11 thematische workshops. Marketeer 

Ferrick van Dongen is daar één van. De Groninger 

ondernemer verzorgde de eerste drie jaar workshops 

Creatief denken voor de studenten. Sinds vorig jaar is 

hij ook coach van een student binnen de Onder-

nemersacademie. Ferrick: “Ik ben een sparrings-

partner voor de student. Samen kijken we: welk doel 

wil je behalen en welke stappen moet je daarin 

 nemen? Wat ik ze meegeef is heel verschillend. Soms 

is het nodig om het oorspronkelijke idee helpen iets 

aan te passen, naar iets wat beter bij ze past. Soms 

kijken we naar de reis die de klant aflegt, marketing 

dus. En soms stelt een student mij ook wel een vraag 

waar ik zelf nog nooit over had nagedacht. Over hoe 

je de financiën regelt als je een eigen automerk wilt 

beginnen bijvoorbeeld. Daar leer ik zelf dan ook weer 

veel van.” 

HOBBELS OP DE WEG

Een andere lokale ondernemer die als coach betrokken 

is bij de Ondernemersacademie is Thea Warringa, 

 Design Thinker en directeur van het Innovatielab 

 Groningen. Zij gaat tijdens de kennismaking met een 

student graag terug naar de basis: wat wil je de 

 wereld inbrengen? Is dit iets waar mensen behoefte 

aan hebben? Hoe zet je dit dan op? Thea: “Ik vind het 

ontzettend leuk om mee te denken met onder-

nemende studenten. Zelf ben ik 24 jaar geleden be-

gonnen als ondernemer. In die tijd was er nog weinig 

ondersteuning voor beginnende ondernemers, toen 

moest je het allemaal zelf nog maar weten uit te 

 vogelen. Met die 24 jaar aan kennis en ervaring hoop 

ik studenten verder te kunnen brengen. En ze bepaalde 

fouten te laten voorkomen die ik wel heb gemaakt, 

sommige hobbels op de weg aan de kant te zetten. 

Als de Ondernemersacademie er was toen ik begon, 

had ik er graag aan meegedaan.”
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EIGEN BEDRIJF NIET ULTIEM DOEL

Christian: “Toch is ondernemer worden niet het ultie-

me doel van de Ondernemersacademie. Het gaat 

vooral om ondernemende kwaliteiten stimuleren, die 

je altijd goed kunt gebruiken - of je nu uiteindelijk een 

eigen bedrijf begint of doorstroomt naar het hbo, 

waar een ondernemende houding ook wordt ge-

waardeerd. Studenten ontdekken vaak dat de grens 

rekbaar is van wat je wel en niet kunt. Ze worden 

zelfverzekerder, gaan geloven in waar ze voor staan, 

zien meer kansen, leren hun ideeën pitchen. Die in-

zichten en kwaliteiten zijn sowieso waardevol.” Jurjen 

vervolgt: “Bovendien leren ze in een hele andere 

 setting. Ze zijn bezig buiten schooltijden, ontmoeten 

professionals uit het werkveld, zitten met studenten 

van hele andere opleidingen en scholen in een groep. 

Inmiddels hebben we al heel wat ondernemers-

plannen voorbij zien komen: van B&B’s tot horeca-

ondernemingen en van eigengemaakte meubels tot 

mode collecties. Ook al leiden de plannen lang niet 

altijd tot uitvoering - studenten geven stuk voor stuk 

aan dat ze veel aan dit traject hebben gehad.”

GEWOON DOEN

Sharon Stahl was zo’n student die een goed onder-

nemersplan op de plank wist te krijgen na een jaar 

Ondernemersacademie, maar uiteindelijk koos voor 

een andere vervolgstap: een studie op hbo-niveau. 

Iets waar opvallend veel deelnemers aan de Onder-

nemersacademie voor kiezen. “Ik heb geleerd dat je 

soms ook gewoon moet doen en niet te veel moet 

nadenken. Bij mijn pitch voor de Ondernemers-

academie, waar ik voor 100 mensen mijn idee moest 

presenteren, was ik ontzettend zenuwachtig. Maar ik 

dook in het diepe en het ging goed. Een half jaar later 

presenteerde ik een modeshow voor 750 mensen. 

Toen wist ik: als ik het kan voor 100 mensen, moet 

het voor 750 mensen ook lukken. Wat de toekomst 

brengt? Geen idee, ik sta open voor alles wat er op 

mijn pad komt. Of ik nu straks een eigen onder-

neming begin of niet - de kennis daarvoor heb ik in 

ieder geval al opgebouwd.”
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De eerste korte studiereis Madrid vanaf de loca-
tie Kluiverboom is gefinancierd via Excellentie-
gelden. Nu het een succes is gebleken, is het 
doel het vast op te nemen in het lesprogramma.

Tweedejaars Lisa Brinkman is nog maar net terug uit 

Madrid en uit haar ogen blinkt het enthousiasme: 

“We hebben Spaans geleerd van iemand die eigenlijk 

geen andere taal kent, dus dat is de beste manier. 

Samen met een vaste begeleider stond ik voor een 

groep kinderen en kon ik het geleerde meteen in de 

praktijk brengen. Als afsluiting kreeg iedereen een 

certificaat voor Spaans op A1-niveau. Ik ben echt 

trots, want dat heb ik toch maar even mooi gedaan!”

ALTERNATIEVE BUITENLANDSTAGE

Docenten Anneloes Wolters en Age Wim van der Zee 

zijn beiden betrokken bij de opleidingen Pedagogisch 

medewerker en Onderwijsassistent in Groningen. Zij 

organiseerden op een creatieve manier een verkort 

alternatief voor de buitenlandstage. Anneloes vertelt 

hoe het idee werd geboren: “Derdejaars mogen 10 

weken op stage in het buitenland. Dat is niet voor 

 iedereen haalbaar of betaalbaar. Twee weken is een 

prima alternatief voor studenten die dit bijvoorbeeld 

te spannend vinden. Het gaat daarnaast ook om 

verant woordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en je-

zelf kunnen redden. Voorwaarden waren: studenten 

sloten het afgelopen jaar af met een voldoende voor 

alle vakken, hebben alle opdrachten ingeleverd, 

 kregen een positief advies van de coach om twee 

 weken school te missen en moesten een onafhanke-

lijke jury overtuigen via een pitch.”

STAGE, SPAANS  LEREN EN 
MÉÉR IN TWEE WEKEN

Auteur: Astrid Poort
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INTRODUCTIEPROGRAMMA

Age Wim legt uit hoe ze de voorbereiding hebben 

aangepakt: “Na het nodige uitzoeken en regelen, 

volgde een groep studenten vanaf september 8 weken 

een introductieprogramma van wekelijks 1,5 uur, 

waarin ook aandacht was voor de beginselen van de 

Spaanse taal. We wilden graag dat iedereen een band 

met elkaar opbouwde. Een ander onderdeel was een 

informatieavond met studenten en ouders. Het was 

belangrijk ook de ouders er nauw bij te betrekken 

omdat er minderjarige studenten bij waren en omdat 

niet alle dagen een docent – maar wel een contact-

persoon ter plekke – beschikbaar was. Alleen zo kon-

den we het op deze manier organiseren en elkaars 

lessen opvangen.”

JEZELF REDDEN

De studenten overnachtten in een hostel en moesten 

zelf boodschappen doen en maaltijden verzorgen. Ook 

dit waren uitgelezen mogelijkheden om de Spaanse 

taal verder onder de knie te krijgen. Natuurlijk kwamen 

ze elke dag ook met het Spaans in aanraking tijdens 

de officiële stage-uren op een basisschool en bij een 

organisatie voor kinderopvang. Het andere dagdeel 

was ingeruimd voor Spaanse les. Hierbij hoorden 

praktijkopdrachten, zoals op straat vragen hoe laat 

het is of in een kledingwinkel een andere maat vra-

gen. Verder kwamen de burgerschapsactiviteiten aan 

bod via een fietstocht, graffititour, flamencodansers 

en een museumbezoek. De studenten moesten alles 

zelf uitzoeken en erheen gaan. Studenten kreeg van 

hun coach een persoonlijk leerdoel mee en in deze 

concrete situaties konden ze dit doel goed bereiken.

Age Wim en Anneloes blikken tevreden terug op deze 

primeur en maken ondertussen plannen voor komend 

schooljaar, want dit succes smaakt naar meer!
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Een groot onderzoek doen naar de feedback-
cultuur van een groot bedrijf als IKEA. Wie wil 
dat nu niet? Dit jaar start er vanuit de opleiding 
BBL Leidinggevende team/afdeling/project een 
excellentie-programma waarin een business case 
binnen de Groningse vestiging van IKEA wordt 
onderzocht. “Ik vind het fantastisch dat we als 
Alfa-college met zulke grote bedrijven samen 
mogen werken”, zegt Margretha Koekkoek.

Het contact met IKEA ontstond toen Margretha 

Koekkoek op zoek was naar gastsprekers of interes-

sante bedrijfsbezoeken voor studenten van deze spe-

cialistenopleiding. “Ik zoek dan bedrijven of personen 

die  specifiek aandacht geven aan een vorm van 

leiding geven of managen. IKEA kent een zogenoemd 

‘waarden gedreven leiderschap’, wat neerkomt op 

een innerlijk gedreven vorm van leiding geven. Met 

een team van studenten zijn we een half jaar geleden 

een ochtend op bedrijfsbezoek geweest”, vertelt ze.

Het contact met IKEA bleef en Koekkoek kreeg al snel 

de vraag of haar studenten niet een onderzoeksvraag 

binnen de afdeling wilden onderzoeken. Met als doel 

als onderwijs en bedrijf een win-win situatie te creë-

ren. “IKEA is op zoek naar nog betere manieren om 

een open feedbackcultuur neer te zetten. Ze willen 

hun huidige manier van werken vernieuwen. Daar 

kunnen externe partijen hen bij helpen.”

ONDERZOEK

Voor de case binnen het excellentie-programma zoekt 

Koekkoek studenten uit alle MBO-4 opleidingen die de 

komende maanden mee willen werken aan het onder-

zoek waarbij ze zicht krijgen op wat feedback binnen 

IKEA inhoudt en hoe het nog meer gestimuleerd kan 

EXCELLENTIE-ONDERZOEK 
NAAR FEEDBACKCULTUUR 
BIJ IKEA

Auteur: Tom Tieman
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worden. “Ze mogen in projectgroepjes een plan ma-

ken en dat voorstellen aan een beoordelingscommissie 

van IKEA. Het beste idee wordt vervolgens gepitcht 

door de studenten zelf aan het managementteam. Het 

doel is om een beargumenteerd plan te krijgen dat uit-

eindelijk uitgevoerd kan worden.”

Om toegelaten te worden tot dit excellentieprogram-

ma worden geïnteresseerde studenten gevraagd zich 

voor te bereiden op een korte case. Daarna krijgen ze 

een paar maanden om hun onderzoek uit te voeren. 

Ze worden daarbij geïnspireerd en begeleid door 

 middel van masterclasses waarin ze informatie krijgen 

en zogenaamde in progress-bijeenkomsten waarbij ze 

onder begeleiding in groepjes gaan samenwerken. 

“Er zijn studenten die al meer ervaring hebben met 

leiding geven maar er zijn studenten voor wie dit 

nieuw is”, vertelt Koekkoek. “We bereiden ze voor 

door middel van vragen als: hoe presenteer je je 

 onderzoek? Hoe werk je samen in een groep? Op die 

manier hopen we ze te inspireren dat er ook daad-

werkelijk een goed onderzoek komt.”

LEERGIERIG

Koekkoek is vooral op zoek naar leergierige studenten. 

“Ik mik wel op studenten die open staan voor ver-

wondering, die kritisch zijn maar die ook hun ervaring 

willen delen en vernieuwen.” Voor de studenten 

geldt dat het onderzoek bij IKEA kan leiden tot meer. 

Zo zouden studenten zomaar een baan kunnen krijgen 

bij IKEA. “En zij weten hierdoor beter welke student 

bij hen past. Bovendien krijgt IKEA vernieuwende 

 inzichten en krijgen ze de kans om nieuwe potentiële 

collega’s te leren kennen.”

SAMENWERKING

“De case bij IKEA smaakt straks hopelijk naar meer”, 

zegt Koekkoek. Ze wil graag meer bedrijven aanspreken 

om zo onderzoek door studenten te laten verrichten. 

“Externe partijen, zoals scholieren, kunnen bedrijven 

helpen om hun proces te verbeteren of misschien 

zelfs te wijzigen. Door ze door studenten te laten on-

derzoeken, kunnen we met ons eigen onderwijs 

mooie praktijkvoorbeelden tonen en heeft het bedrijf 

onderzoeksresultaten waar ze wat mee kunnen. 

 Bedrijven weten het Alfa-college altijd wel te vinden, 

vooral op technisch gebied. Maar het kan altijd beter. 

Het uiteindelijke doel is om onderwijs en praktijk 

 nader tot elkaar te brengen”, vertelt Koekkoek. 

Het excellentie-plan bij IKEA gaat half december van 

start. In het voorjaar van 2019 verwacht Koekkoek de 

resultaten te kunnen laten zien aan het Zweedse be-

drijf. “Ik verwacht een mooi project waar studenten 

enthousiast van worden en meer van kunnen leren. 

Als er uiteindelijk volgend jaar een paar presentaties 

worden gegeven met goede ideeën, dan ben ik dik 

tevreden. De kers op de taart zou zijn als er uiteinde-

lijk een idee wordt voorgesteld dat ook daadwerkelijk 

wordt ingevoerd bij de IKEA.”
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“Ons onderzoek naar de feed-
backcultuur bij IKEA smaakt 
straks hopelijk naar meer” 
- Margretha Koekkoek
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ALFA-COLLEGE.NL

Bij het Alfa-college geloven wij in co-makership: het 

onderwijs, overheidsorganisaties en het bedrijfsleven 

die de handen ineen slaan. Het delen van expertise, 

het samen creëren van nieuwe mogelijkheden en 

 trajecten en het samenwerken tussen partners geven 

de cursisten van Educatie en Inburgering de beste 

 kansen om maatschappelijk succesvol te zijn.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor 

maatwerktrajecten of excellentietrajecten? Neem dan 

contact op met Janet Jansen, projectleider excellentie bij 

het Alfa-college, via info@alfa-college.nl.


