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De titel van ons strategisch beleidsdocument voor de periode tot en
met juli 2019 is ‘Doelbewust naar buiten’. Met trots kunnen we zeggen dat we in de afgelopen vier jaar grote stappen hebben gezet als
het gaat om deze opdracht aan onszelf: het verbinden met buiten,
waarbij we met name hebben ingezet op onderwijsinnovatie. Samen
met het hbo hebben we nu twee lectoraten, we hebben een groot
aantal RIF-projecten. Daarnaast zijn er zijn door teams veel crossover-
projecten gestart op basis van ons interne innovatiebudget. In de
lectoraten, de RIF- en de teamprojecten werken we samen met veel
externe partners. Bovendien werken we in veel Gilde-projecten (werken
en leren op de werkvloer) intensief samen met bedrijven en instellingen.
Daar zijn we best trots op.
We zijn ook trots op de sfeer en de begeleiding van de studenten
in ons ROC. Studenten kiezen bewust voor het Alfa-college omdat
ze zich door die sfeer en begeleiding thuis én gezien voelen bij het
Alfa-college.

Door de wijze waarop we in co-makership met externen invulling
geven aan onderwijsinnovatie en door de sfeer en begeleiding in ons
ROC onderscheiden we ons. Dat willen we ook zo houden. We
hebben dan ook gemeend om bij de b
 epaling van ons strategisch
beleid voor de periode augustus 2019 tot en met juli 2023 niet vanaf
0 te beginnen, maar aan te sluiten bij het beleid in ‘Doelbewust naar
buiten’, met de nodige aanscherping en actualisering (o.a. op basis
van het Bestuursakkoord mbo 2019-2022).
Dat aanscherpen en actualiseren hebben we gedaan in een traject
waarin we in heel veel bijeenkomsten met tal van b
 elanghebbenden
(studenten, medewerkers, externe relaties, Ondernemings- en Studentenraad en Raad van Toezicht) hebben gesproken. Daarin zijn we tot
de essentie van ons nieuwe beleid gekomen, uitgedrukt in de titel
ervan ‘Samen ondernemend leren’. We doen het namelijk samen met
studenten, medewerkers, werkveld en overheid. Van alle partijen
verwachten we dat ze zich ondernemend gedragen om het leren
mogelijk te maken van studenten, medewerkers van ons ROC en
medewerkers van de b
 edrijven en instellingen, p
 assend bij hun talenten
en scholingsbehoefte.

College van Bestuur Alfa-college

Wim Moes, voorzitter

Christien de Graaff, lid
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HET ALFA-COLLEGE REALISEERT ALS
CHRISTELIJK REGIONAAL OPLEIDINGEN
CENTRUM SAMEN MET ZIJN PARTNERS
EEN DUURZAAM EFFECT OP MENS,
REGIO EN WERELD DOOR
UITDAGENDE LEERSITUATIES
TE CREËREN.

MISSIE, WAARDEN EN VISIE
MISSIE
In onze missie hebben we de reden voor ons bestaan vastgelegd.
Onze missie luidt:
Het Alfa-college realiseert als christelijk Regionaal Opleidingen
Centrum samen met zijn partners een duurzaam effect op mens,
regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.
WAARDEN
Onze waarden zijn:
• Vertrouwen: we bieden een uitdagend ontwikkelings
klimaat.
Studenten en medewerkers krijgen de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. We vinden het daarbij belangrijk
dat we zeggen wat we gaan doen en dat we vervolgens doen
wat we zeggen.
• Verbinden: we verbinden door in voortdurende dialoog te zijn
met studenten, medewerkers en externe partners. We gaan voor
een duurzame, professionele relatie.
• Ondernemen: we denken in kansen, verleggen onze grenzen en
gaan naar buiten. We denken win-win en creëren synergie. In
deze waarde komt ons rentmeesterschap tot uiting.

VISIE
Onze visie sluit aan op onze missie. We verwoorden in onze visie
drie koersuitspraken die het door ons beoogde effect op mens,
regio en wereld aangeven:
1. Samen bereiden wij onze studenten voor om blijvend
maatschappelijk betekenisvol te zijn.
2. Samen werken wij aan een sterke regio.
3. Samen creëren wij meer waarde voor een betere wereld.
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KOERSUITSPRAAK 1:
SAMEN BEREIDEN WIJ ONZE STUDENTEN VOOR OM
BLIJVEND MAATSCHAPPELIJK BETEKENISVOL TE ZIJN.

In het Alfa-college willen we onze studenten opleiden tot mensen die
weten wie ze zijn, tot goede burgers en tot goede vakmensen. We
zetten dan ook in op de ontwikkeling van hun vakmanschap, hun
vorming als burger en hun persoonlijke ontwikkeling. Vaardigheden
als ondernemerschap, digitale geletterdheid en taalvaardigheid worden in onze opleidingen steeds belangrijker.
We richten ons niet alleen op potentiële studenten vanuit het vmbo,
maar ook op werkenden en (nog) niet-werkenden. We willen iedereen een kans geven om zich blijvend te ontwikkelen. De veranderende economische omstandigheden in de regio en technologische
ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol. Dit alles vraagt om
een gerichte aanpak van leren en ontwikkelen van studenten en het
samen met onze regionale partners, alumni en studenten creëren
van een uitdagende leeromgeving.
LEREN EN ONTWIKKELEN
Gezien de eigenheid van de opleidingen en de werkvelden waarvoor onze studenten worden opgeleid, willen we dat onderwijsteams een visie op leren en ontwikkelen hebben die gedragen en
doorleefd wordt door het team. Centraal daarin staat de persoon
lijke ontwikkeling van de student, zonder dat dit betekent dat iedere
student een unieke leerroute bewandelt. Wel vraagt dit om meer
persoonlijke leerroutes, waarbij een student als partner in opleiding
samen met zijn onderwijsteam keuzes kan maken die bij hem of
haar passen. Hierbij zal er in ieder geval ruimte moeten zijn voor
keuze in instroommoment, tempo en inhoud. Als het gaat om de
inhoud krijgt de student, naast de mogelijkheid om te verdiepen,
ook de mogelijkheid om elementen uit a ndere opleidingen in zijn/
haar opleiding op te nemen.

Teams nemen in hun visie op leren en ontwikkelen op hoe leren in
de beroepspraktijk er volgens hen uit moet zien. Naast de traditionele beroepspraktijkvorming, zijn vormen van hybride opleiden
mogelijk. De grenzen tussen BOL en BBL kunnen hierbij gaan vervagen.
Daarnaast blijven teams inzetten op de sociale cohesie die een
school kan bieden, omdat veel studenten dat waarderen en we dat
zelf ook belangrijk vinden. Teams gaan mogelijkheden creëren voor
studenten om in hun opleiding bijzondere ervaringen op te doen,
die impact hebben op hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij kan
gedacht worden aan internationaliseringsactiviteiten en excellentieprogramma’s. Ook blijven teams aandacht houden voor het afsluiten
van de opleiding en de manier van examinering, binnen de centrale
kaders passend bij het o
 pleidingstraject van de student. Last but not
least is een belangrijk aandachtspunt voor de teams de begeleiding
van hun studenten.
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BEGELEIDEN VAN STUDENTEN
Tijdens hun studie willen we onze studenten stimuleren om steeds
meer zelf beslissingen te kunnen nemen, als het gaat om hun leeren arbeidsmarktloopbaan. Om steeds weer de juiste keuzes in zijn
leerroute te kunnen maken, heeft de student continu zicht op de
voortgang van zijn ontwikkeling nodig. Daarnaast is het voor het
maken van keuzes van b
 elang dat studenten regelmatig reflecteren
op hun studievoortgang met hun mentor of coach. Ook vinden we
het belangrijk dat ze – wanneer zich problemen of tekortkomingen
voordoen in de opleiding – een beroep kunnen doen op adequate
(extra) begeleiding en ondersteuning.
Het begeleiden van onze studenten begint al tijdens hun vmboopleiding als ze voor de keuze voor hun vervolgopleiding staan.
Wij blijven ze vervolgens begeleiden, zelfs tot na hun vertrek bij het
Alfa-college. Dat laatste geldt ook voor studenten die voortijdig de
school verlaten. We willen deze studenten blijven begeleiden, totdat
zij ergens anders aan de slag kunnen met een opleiding of werk
gevonden hebben. De onderwijsteams en loopbaanexpertiseteams
leveren een structurele bijdrage aan deze begeleiding.

BURGERSCHAP
De vier dimensies van burgerschap gaan we - als onderdeel van de
persoonsvorming van onze studenten - kleuren met een specifieke
Alfa-college invulling gebaseerd op onze identiteit en waarden. De
uitwerking ervan gebeurt zoveel mogelijk per locatie. Daarbij kan
o.a. gedacht worden aan fit-for-life-activiteiten, het pastoraat en de
relatie met de visie op leren en ontwikkelen.
ONDERWIJSINNOVATIE MET REGIONALE FOCUS
Wij willen onze studenten opleiden in een realistische en u
 itdagende
leeromgeving. Dat gaan we de komende jaren doen door in alle
opleidingen vorm te geven aan onderwijsinnovatie, samen met onze
omgeving. Onze docenten - in hun rol als vakman, coach en didacticus - gaan bedrijven en instellingen, studenten en alumni meer
betrekken bij het inrichten en uitvoeren van onze opleidingen en het
examineren ervan. Ook geven we samen met hen verder vorm en
inhoud aan het leren en ontwikkelen in de reële beroepspraktijk,
wat een integraal onderdeel van de opleiding is. Verder zorgen we
er samen met het regionale werkveld voor dat ons opleidings
aanbod zo goed mogelijk aansluit op de arbeidsmarkt in de regio.

Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat bedrijven en instellingen
kunnen blijven beschikken over gekwalificeerde medewerkers die
zich blijven ontwikkelen. Samen met hen zoeken we naar doelmatige
leerwegen voor het leven lang ontwikkelen (LLO) van hun medewerkers. Met gemeenten doen we datzelfde voor nog niet-werkenden die hun kans op de arbeidsmarkt willen vergroten. We maken
een leven lang ontwikkelen (LLO) o.a. mogelijk door:
• een kort-cyclische opleiding met civiel effect in de derde leerweg
in de vorm van een specifieke, certificeerbare eenheid of een
(regionaal) keuzedeel binnen het reguliere opleidingenaanbod,
• een specifieke contractactiviteit op maat of
• een BBL-opleiding.
DIGITAL SOCIETY
Door de huidige aard en impact van de digitalisering is de wereld maar
enkele muisklikken groot. Naast de vele excessen en non-informatie
biedt dat ook heel veel mogelijkheden. Tegen de uitwassen willen
we onze studenten bestand maken door het verantwoord gebruik
van digitale media op te nemen in onze curricula. Van de vele mogelijkheden willen we echter gebruik maken. Dat vraagt van onze
docenten dat zij voortdurend van de nieuwste ICT-ontwikkelingen
op de hoogte zijn en dat de studenten in hun leeromgevingen
daarmee aan de slag kunnen.
ALUMNI EXPLICIET ALS PARTNER
Wij gaan intensiever contact onderhouden met onze alumni. We
willen ze graag een actieve rol laten spelen bij het o
 ntwikkelen van
de inhoud en het inrichten van onze opleidingen. Zij zijn immers
ervaringsdeskundigen. Op basis van de ervaring die ze na het
Alfa-college hebben opgedaan, zijn zij bij uitstek in staat om aan te

geven hoe wij onze opleidingen verder kunnen verbeteren, wat ze
gemist hebben en waar we accenten moeten leggen. Ook kunnen ze
een actieve rol spelen bij het uitvoeren van onze opleidingen. Bijvoorbeeld door gastlessen te geven of activiteiten in de beroepspraktijk te begeleiden. Daarnaast zijn zij zelf ook een potentiële
doelgroep in het kader van leven lang ontwikkelen en kunnen zij
hun input leveren voor de inhoud van de kort-cyclische opleidingen.
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KOERSUITSPRAAK 2:
SAMEN WERKEN WIJ AAN EEN STERKE REGIO

In een sterke regio zijn de bewoners economisch zelfstandig en
maatschappelijk redzaam. Voor mensen die dat nog niet zijn, zijn de
inspanningen van partijen die dat ook als hun maatschappelijke
opdracht zien, erop gericht om hen tot economische zelfstandigheid
en maatschappelijke redzaamheid te brengen. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, laag
geletterden en statushouders. Als we samen met relevante partners in
de regio willen werken aan een sterke regio, vraagt dat van ons dat
wij steeds alert zijn op hoe wij ons met de regio kunnen v erbinden.
PARTNERSCHAP
Wij kunnen ons werk beter doen in een sterke regio. Dat geldt ook
voor bedrijven, instellingen, overheden en andere onderwijsinstellingen om ons heen. Tegelijkertijd zorgen onze gezamenlijke inspanningen ervoor dat de drie regio’s waarin het Alfa-college actief is,

nog sterker worden. Ons uitgangspunt daarbij is dat we met partijen
een partnerschap willen aangaan op basis van onze expertise en onze
maatschappelijke opdracht: leersituaties creëren waardoor onze
studenten blijvend maatschappelijk betekenisvol zijn.
Samen met overheden, andere kennisinstellingen en bedrijven willen
we invulling geven aan maatschappelijke ambities. Voorbeelden
hiervan zijn het 1000-banenplan in de provincie Groningen, de ontwikkeling van de Dutch Tech Zone en het voorkomen van en verhelpen
van aardbevingsschade door onze inspanningen in het EPI-kenniscentrum. Samen met partners die dat ook als hun maatschappelijke
opdracht zien, willen we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
in geïntegreerde trajecten scholen. Dit willen we vooral doen voor
tekortsectoren, zoals zorg en techniek.

11

GEZAMENLIJK LEREN EN ONTWIKKELEN
Kortom, als Alfa-college zijn we van toegevoegde waarde voor de
regio. Die toegevoegde waarde willen we vergroten door samen met
bedrijven en instellingen een leer- en ontwikkelcultuur te creëren.
Deze cultuur levert een bijdrage aan duurzame bedrijvigheid, het
zien van nieuwe kansen en het exploreren daarvan. We bouwen
daarbij voort op de werkwijze waarmee we tot nu toe ook heel
succesvol zijn: werken in multidisciplinaire en multilevel crossovers in
duurzame 
samenwerkingsverbanden en regionaal co-makership.
Een ondernemende houding is hierbij heel belangrijk. Door deze
samenwerkingsverbanden kunnen we contextrijker opleiden en

opgedane kennis en ervaringen verduurzamen.
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STERKE ARBEIDSMARKT
Een goede arbeidsmarkt is heel belangrijk voor een sterke regio.
Daarom willen we met alle onderwijspartners en het werkveld tijdig
goede voorlichting geven over de beroepen die er zijn en de kansen
die ze bieden. Ook is het belangrijk dat we samen met onze partners
in het toeleidend en vervolgonderwijs blijven werken aan een sterke
beroepskolom vmbo-mbo-hbo. Deze beroepskolom moet een aantrekkelijk en op de arbeidsmarkt toegesneden opleidingenaanbod en
goede doorstroommogelijkheden bieden. Daarnaast werken we met
partners in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs aan doorstroommogelijkheden voor hun leerlingen in het mbo.
Samen met de mbo-instellingen in onze omgeving gaan we voor
een doelmatig en breed opleidingenaanbod. Ook willen we afspraken maken met onze partners in de diverse werkvelden om ervoor

te zorgen dat de kennis van onze docenten aansluit bij de diverse
ontwikkelingen in hun branches (bijv. veranderende beroepsprofielen,
aard van het werk e.d.). Onze docenten kunnen er dan een bijdrage
aan leveren dat de werknemers in die branches zich mee ontwikkelen.
Het gaat dan bijv. om specifiek vakinhoudelijke kennis en algemene
competenties, als geletterdheid en digitale geletterdheid, waardoor
ze in te toekomst inzetbaar blijven in een voortdurende veranderende
arbeidsmarkt.
PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN
Samenwerken met regionale partners aan een sterke regio vraagt
van onze medewerkers dat zij zich voortdurend ontwikkelen. Dit
kunnen ze bijvoorbeeld doen door gerichte scholing, stages en
masteropleidingen. We doen dat ook door in professionele leer
gemeenschappen te werken. Een professionele leergemeenschap is
een divers samengestelde groep mensen die - in min of meer vaste
samenstelling - steeds de eigen praktijk delen en onderzoeken, om
zo een leercultuur te creëren. Het eigen team kan een professionele
leergemeenschap vormen, maar afhankelijk van het doel kan de
leergemeenschap ook bestaan uit medewerkers van meerdere teams
en externe partners. Werken in professionele leergemeenschappen
stimuleert het ontwikkelen van collectieve denkkracht en het collectief leren.
Door het werken in professionele leergemeenschappen kunnen teams
ook meer de regie en hun verantwoordelijkheid nemen. Samen met
het werkveld beoordelen ze wat echt nodig is. Ze werken in duur
zame netwerken, in- en extern, steeds met het maatschappelijk

 elang voor ogen. Ze zoeken de verbinding met de omgeving op
b
basis van hun eigen kwaliteit. Dit vraagt van teams en de individuele
teamleden dat zij op basis van hun teamplan en persoonlijk leiderschap doelgericht, kwaliteitsbewust en resultaatgericht werken, zich
daarover verantwoorden en daarin een voorbeeld voor anderen zijn.
LEIDERSCHAP GERICHT OP VERBINDEN
Aan leidinggevenden - die zelf ook deel uit kunnen maken van een of
meer professionele leergemeenschappen - is het om teams te faciliteren in het vergroten van hun regie en het nemen van verantwoordelijkheid en ze te stimuleren in hun ontwikkeling. Leidinggevenden
maken ook vaak verbindingen met externe partners. Daardoor
kunnen ze teams op een spoor zetten en ontwikkelingen in teams
aanmoedigen. Dat vraagt van leidinggevenden dat ze hun rol oppakken als ondernemend en persoonlijk leider en dat ze gericht zijn
op het collectief verbinden. Daarnaast kunnen zij de cultuur van leren
van én met elkaar stimuleren, door teams in verschillende ontwikkelingsfasen met elkaar in contact te brengen. Goed leiderschap vraagt
van leidinggevenden dat ze - net als de teams waaraan ze leiding
geven - doelgericht, kwaliteitsbewust en resultaatgericht werken, zich
daarover verantwoorden en daarin een voorbeeld voor anderen zijn.
NIEUWE DOCENTEN
Het Alfa-college heeft een voortdurende instroom van nieuwe medewerkers. Dat biedt kansen. Medewerkers met een frisse blik brengen
nieuwe inzichten mee die kunnen helpen in ons streven om continu te
verbeteren. Veel van deze nieuwe medewerkers zijn nieuwe docenten
die als zij-instromers kiezen voor het onderwijs. Ze hebben vaak

werkervaring in hun werkveld opgedaan, maar het ontwikkelen tot
vakbekwaam docent en het (leren) begeleiden van studenten vergt
van hen extra aandacht. We gaan daarom nog meer investeren in
nieuwe docenten. Binnen hun normjaartaak krijgen ze meer tijd om
zich te scholen en ontwikkelen.
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KOERSUITSPRAAK 3:
SAMEN CREËREN WIJ MEER WAARDE VOOR EEN BETERE
WERELD

Studenten voorbereiden om blijvend maatschappelijk betekenisvol te
zijn, betekent ze in staat stellen om een diploma te halen dat maatschappelijke waarde heeft. Daarnaast vraagt het van ons dat we onze
studenten stimuleren een bijdrage te leveren aan een duurzame,
circulaire, gezonde, inclusieve en rechtvaardige wereld. Leidend zijn
daarbij voor ons de duurzame ontwikkelingsdoelen (the Sustainable
Development Goals) van de Verenigde Naties. Wij als medewerkers
van het Alfa-college brengen onze studenten daarmee in aanraking
en leven ze aan hen voor. Het Alfa-college, als grote werkgever en
grote organisatie, heeft daarin ook een belangrijke voorleef-functie.
We geven op die manier - waar dat mogelijk is samen met het werkveld en andere relevante partners - invulling aan ons rentmeesterschap:
de aarde in een betere staat overdragen aan volgende generaties,
zodat zij een gezond, veilig en gelukkig leven kunnen opbouwen.
MAATSCHAPPELIJK BETEKENISVOL OPLEIDEN
Wij leiden onze studenten op om de omslag naar een duurzame
samenleving vorm te kunnen geven. Daarom besteden we in alle
opleidingen aandacht aan circulariteit, duurzaamheid en eerlijk zaken
doen. Dat doen we niet alleen praktisch (bijvoorbeeld in de vorm
van een keuzedeel), maar ook door onze studenten steeds ervan
bewust te maken wat zij kunnen bijdragen aan een betere wereld.
Onze studenten vullen de toekomst immers niet alleen in door te
werken aan duurzame oplossingen. Zij zijn ook de consumenten,
ondernemers en beslissers van de toekomst.
Binnen onze opleidingen zetten we daarnaast specifiek in op circulariteit en duurzaamheid. Studenten leren om te werken met de
nieuwste technologieën en ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het
gebied van hergebruik, energieopwekking en energiebesparing.

BETEKENISVOL ONDERNEMERSCHAP
Wij faciliteren en ondersteunen studenten die een eigen onder
neming willen starten. We willen ze stimuleren om zoveel mogelijk
betekenisvol te ondernemen. Bij het maken van hun plannen voor
hun start up/onderneming willen we studenten uitdagen om aandacht te besteden aan duurzaamheid, circulariteit, rechtvaardigheid
en inclusiviteit. De kernvraag bij de beoordeling van een plan is dan
ook: wat draagt jouw bedrijf bij aan een betere wereld?
Ten behoeve van het stimuleren van ondernemerschap bij studenten
gaan teams ontdekkingsruimte inbouwen voor hun studenten en de
teamleden. In die ontdekkingsruimte kunnen studenten en docenten
individueel of in teamverband op zoek naar uitdagingen voor het
zetten van een volgende stap die mogelijk leidt tot het starten van
een eigen onderneming.
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INCLUSIEVE SAMENLEVING
Als Alfa-college zijn we de samenleving in het klein. Wat ons betreft
is dat een inclusieve samenleving. Vanuit dat perspectief hebben we
extra veel aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie. Dat zijn
voor ons niet alleen Entree-studenten en studenten die een opleiding
op niveau 2 volgen. We richten ons op álle studenten op alle niveaus
die extra zorg en aandacht nodig hebben. Wij willen ook dat alle
studenten gelijke kansen krijgen; ze mogen niet gehinderd worden
door financiële drempels en als we moeten besluiten tot een numerus
fixus, dan plaatsen we studenten op basis van loting. Daarnaast zien
we het als een belangrijke maatschappelijke opdracht om zoveel
mogelijk banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in het
Alfa-college te realiseren. Een inclusieve samenleving betekent ook
dat diversiteit binnen onze school meer vanzelfsprekend is.
Ons streven naar een inclusieve samenleving is ook onze drijfveer
om educatie- en inburgeringstrajecten te blijven uitvoeren. Samen
met bijvoorbeeld gemeenten willen we de laaggeletterheid terugdringen, de afstand voor kwetsbare groepen tot de arbeidsmarkt
verkleinen en streven we ernaar dat iedereen toegang heeft tot de
digital society (‘digitale inclusie’).
INVESTEREN IN MENSEN
Werken aan duurzaamheid betekent ook investeren in mensen.
Medewerkers hebben daarom de mogelijkheid om zich voortdurend
(bij) te scholen. Ook zijn er mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.
Volop scholingsmogelijkheden (naast formeel leren ook informeel
leren) en doorgroeimogelijkheden maken dat medewerkers ‘fit for
the job’ blijven.

We faciliteren onze medewerkers daarnaast om zo vitaal mogelijk te
blijven. Ook bij onze studenten werken we aan vitaliteit. We voeren
bijvoorbeeld een actief ‘stoppen met roken-beleid’ en bieden ze
allerlei fit for life-activiteiten. M
 edewerkers en studenten die fit zijn,
halen immers meer plezier uit hun werk en opleiding. We geven onze
studenten en medewerkers handvatten, maar stimuleren zoveel
mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid.
DUURZAME AMBITIES
Ook in onze eigen bedrijfsvoering voelen wij ons verantwoordelijk
voor hoe we als organisatie zélf met de wereld omgaan. Daarom
gaan we verbeterdoelstellingen voor een duurzamer Alfa-college
formuleren, met name op het gebied van energie, huisvesting, afval,
inkoop, voedsel en vervoer. Daarbij leggen we de lat steeds een
beetje hoger opdat we uiteindelijk afvalvrij en energieneutraal zijn.
Als Alfa-college willen we daarin ook een living lab zijn. Wij willen
onze medewerkers en studenten zoveel mogelijk stimuleren om in
te spelen op de mogelijkheden die zij zien om duurzaamheid en
circulariteit in de praktijk te brengen.
DUURZAAM SAMENWERKEN
Duurzaamheid en duurzaam samenwerken met onze externe relaties
horen bij elkaar. We kiezen onze partners zorgvuldig uit. Hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid, inclusiviteit en rechtvaardigheid zijn voor ons belangrijke criteria. Bovendien bouwen we
steeds verder aan ons netwerk. Dit doen we niet alleen omdat we
beseffen dat middelbaar beroepsonderwijs keihard nodig is om
Nederland duurzamer te kunnen maken. Maar ook omdat we ons
verantwoordelijk voelen voor onze leefomgeving. Want toekomstbestendig opleiden betekent ook samen zorgen voor onze toekomst.
Samen zijn we de toekomst.
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