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Hier is het dan: het eerste magazine 

van Onderwijsgroep Noord. Een 

magazine voor al onze relaties. Een 

magazine waarin we alle mooie 

dingen die binnen onze organisatie 

gebeuren, delen. Want er gebeurt 

veel in de drie onderwijsstichtingen 

die in Onderwijsgroep Noord samen 

met elkaar optrekken: Dollard College, 

rsg de Borgen en Terra. 

Docenten en leerlingen die zich 

bezighouden met projecten en 

initiatieven, vinden dit vaak gewoon 

en vanzelfsprekend. Wij vinden hun 

inzet echter heel bijzonder. In dit 

magazine geven we hen daarom 

een podium. Zetten we al die mooie 

projecten én de mensen erachter in 

de schijnwerpers.

Het magazine heet MORGEN. Het 

onderwijs staat namelijk nooit stil. 

Iedere dag zijn we bezig om morgen 

nóg beter te zijn dan vandaag. 

We willen mensen begeleiden en 

voldoende bagage meegeven voor 

hun toekomst. Voor morgen.

Daarnaast is ‘morgen’ een groet. 

Een manier om contact te maken. 

En contact maken, dat is wat wij als 

Onderwijsgroep Noord belangrijk 

vinden. We willen elkaar kennen én 

gekend worden. Alleen dan kunnen 

we als scholen verankerd zijn in de 

regio.

Met ons onderwijs willen we een 

bijdrage leveren aan de samenleving 

waarvan u en wij deel uitmaken. 

Iedere vestiging doet dit op een 

eigen en waardevolle manier. Wat dat 

in de praktijk betekent, ziet u in dit 

magazine.

Elly Pastoor
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Skypen 
met oma!
ICT-café voor senioren 
groot succes 

“Wanneer ik wat over jongeren hoor, gaat het 

vaak over hangjongeren, vandalisme en dat 

soort ongein. Maar vandaag heb ik zelf iets héél 

anders ervaren: ze zijn vriendelijk, beleefd, goed 

opgevoed en erg behulpzaam. Volgende week 

kom ik beslist weer!”, benadrukt één van de 

bezoekers van het ‘ICT-café’.

De afgelopen weken kreeg de Woldborg in 

Grootegast bezoek van wat oudere ‘leerlingen’. 

De senioren kwamen voor het ICT-café dat 

docenten én leerlingen van de Woldburg voor 

hen organiseerden.Tijdens deze ICT-middagen 

werden de ouderen, onder genot van koffie en 

thee, door leerlingen bijgespijkerd op het gebied 

van digitalisering.

 “We hebben samen mails verstuurd, foto´s 

gemaakt, geskypet, huizen van familieleden 

gezocht via Google Maps, uitzendingen terug 

gekeken en vooral heel veel gelachen,” vertelt 

een leerling. Het waren zinvolle en gezellige 

middagen beaamt een bezoeker: “Vandaag heb 

ik geleerd hoe ik kan skypen met mijn kleinkind. 

Maar wat ik misschien nog wel waardevoller vind, 

is het contact met deze jongeren. Ze hebben me 

een geweldige middag bezorgd.”

Eerstejaars en  
iskleerlingen leren 
elkaar kennen 
Integratie en samenwerken staan voorop

Sinds twee jaar heeft het Dollard College in 
Bellingwolde een isk-afdeling (internationale 
schakelklas). In deze klas zitten leerlingen die in het 
asielzoekerscentrum in Bellingwolde verblijven. De 
kinderen van 12 tot 18 jaar, veelal van Somalische, 
Syrische en Iranese afkomst, krijgen les op vestiging 
Bellingwedde. Om integratie en samenwerking 
tussen hen en de andere leerlingen te bevorderen, 
organiseert het Dollard College veel gezamenlijke 
activiteiten.   

Verhalen project
Zo werken de jongeren samen aan een project waardoor ze elkaar 

en hun achtergrond beter leren kennen. Leerlingen uit de eerste 

klas HV (havo/vwo) interviewen de isk-leerlingen over hun land 

van herkomst, het klimaat, hun cultuur, lievelingsmuziek en -eten. 

Eerstejaars leerlingen Pepijn Moed en Mattis Warmers werken ook 

mee: “Praten met elkaar en vertellen over je land brengt begrip”, 

leggen ze uit. Soms moeten ze communiceren met handen en 

voeten. Of via internet, in het geval van Jack, de Chinese jongen 

met wie Mattis samenwerkt. “Hij tekent Chinese tekens met de 

computer, een speciaal programma kan deze tekens weer vertalen. 

Zo kunnen we elkaar toch begrijpen”, vertelt Mattis. 

Heftig
Tijdens de lessen is al veel gesproken over de impact die 

oorlogssituaties kunnen hebben, maar juist de persoonlijke verhalen 

van de isk-leerlingen maken extra indruk. Ze horen veel over 

landen als Syrië en Iran en over waarom het daar niet goed gaat. 

Ook Mattis is onder de indruk: “Je leert van elkaar, maar hoort ook 

hoe erg het in hun land van herkomst kan zijn. En dat is vaak veel 

heftiger dan dat wij op het nieuws zien. De kinderen krijgen daar 

bijvoorbeeld veel ergere straffen dan bij ons. Sommigen worden 

zelfs geslagen!” De eerstejaars leerlingen hebben alle bijzondere 

verhalen van de isk-leerlingen inmiddels verzameld en ter afsluiting 

van het project gepresenteerd aan alle leerlingen en docenten van 

het Dollard College. 

De droomdekens zijn gemaakt door 63 

leerlingen textiel. “Het is al voor het zesde 

jaar dat wij dit doen”, zegt juf Henriëtte 

Köller. “Eind 2010 zijn wij als school be-

naderd door Stichting De Regenboog om 

dergelijke droomdekens te maken voor de 

zieke kinderen in Beatrix.” De Flint is één 

van de weinige scholen in Nederland waar 

kinderen gedurende vijf leerjaren het vak 

textiel krijgen. “Op veel andere scholen 

is ‘textiel’ geïntegreerd in andere vakken, 

hier leren de kinderen dit vak tot in de 

finesses. Zij beheersen na de opleiding 

van vijf jaren het vak, kunnen bijvoorbeeld 

tot op de millimeter nauwkeurig werken.” 

De leerlingen zijn ongeveer 10 à 11 weken 

achtereen met de droomdekens bezig. 

“Dekens voor baby’s en zeer jonge kinde-

ren kunnen in één les worden gemaakt, 

maar in sommige grote dekens zit ruim 

35 uren werk.”

Ideeën
Köller reikt de kinderen ideeën aan, maar 

sommige leerlingen komen ook zelf met 

patronen. “Twee leerlingen kwamen 

bijvoorbeeld met het idee een FC Gronin-

gen-droomdeken te maken. Zelf hadden ze 

shawls en van FC Groningen hebben ze een 

heus wedstrijdshirt gekregen.”De stoffen 

heeft de school gekregen van bedrijven: stof-

fenspecialisten en ateliers. Eén atelier heeft 

ook een oproep geplaatst met de vraag of 

mensen stoffen konden doneren. Daar kwam 

veel respons op. De stoffen zijn van hoge 

kwaliteit. Om dit als school te bekostigen gaat 

niet. Dat overstijgt het budget. Zonder de 

bedrijven kunnen we dit project niet doen. Zo 

simpel is het.”

Verbluffend
“Droomdekens geven de kinderen in het 

Beatrix Ziekenhuis een gevoel van veilig-

heid”, legt Köller uit. Het leidt af van angst en 

verdriet. Als de kinderen dromen zijn ze, als 

is het voor even, in een wereld waar ze het 

liefst willen zijn.” Dat de zieke kinderen en hun 

ouders dit waarderen, blijkt onder meer uit 

de kaartjes die de school krijgt toegestuurd. 

“Daarnaast vinden de leerlingen het leuk om 

aan de droomdekens te werken. Een leerlinge 

is nu bijvoorbeeld op stage. Als haar klasge-

noten het vak textiel hebben, is zij er niet. Ze 

wilde echter persé een droomdeken maken 

en heeft om stoffen en een patroon gevraagd 

om thuis met de naaimachine aan de slag te 

gaan. Het resultaat is verbluffend.”

De overhandiging in het Beatrix Kinderzie-

kenhuis was een bijzonder moment voor 

zowel de zieke kinderen als de leerlingen van 

de vestiging Bovenburen. We zijn trots op dit 

betekenisvolle initiatief van deze heldinnen 

met naald en draad!

Betekenisvol onderwijs Heldinnen 
met naald 
en draad 
 Droomdekens voor kinderziekenhuis UMCG

Praktijkschool Bovenburen-De Flint in Winschoten, onderdeel van het 
Dollard College, heeft maar liefst 136 droomdekens aan het Beatrix 
Kinderziekenhuis overhandigd. De droomdekens bieden troost en geven 
zieke kinderen een eigen, veilige plek.
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interview

Buiten beter, 
beter buiten

We beseffen niet altijd hoe belangrijk de inrichting van ‘buiten’ is, vindt 

Martin Knol. De docent bij Terra Groningen schreef het boek ‘Buiten beter, 

beter buiten’. Daarin staat zijn visie op groen binnen de samenleving. ”Ik wil 

mensen in zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, recreatiegebieden 

en winkels graag duidelijk maken dat de invloed van de natuur effect heeft 

op het gedrag en gevoel van mensen. Ook in een werkomgeving speelt 

groen een grote rol, het zorgt voor meer werkplezier en inspiratie.” 

Overhandiging boek 
aan wethouder Schroor

Martin Knol overhandigde een exemplaar van zijn 

boek aan Ton Schroor, wethouder Onderwijs van 

de gemeente Groningen en wijkwethouder van 

Stadsdeel Zuid. 

‘Terra werkt op verschillende gebieden samen met 

de gemeente Groningen. Eén van die gebieden 

is regioleren. Tijdens regioleren werken leerlingen 

in stichtingen aan opdrachten van bedrijven en 

overheden in de regio’, vertelt Martin, die zich als 

docent ook bezighoudt met regioleren. ‘Er zijn 

bijvoorbeeld leerlingen van Terra actief op het 

Suikerunieterrein in de stad Groningen en wordt 

er samengewerkt met de wijken De Wijert en 

Helpman. Omdat Ton Schroor wijkwethouder is 

van Stadsdeel Zuid, waar deze wijken onder vallen, 

wilde ik mijn boek graag aan hem overhandigen.’

 

In de wijk
Sinds kort heeft de school zelfs een eigen pand in 

het stadsdeel. Hier gaan leerlingen en docenten 

met de bewoners in de wijk aan de slag op 

verschillende terreinen. In de toekomst zullen 

op deze plek workshops worden gehouden en 

gastlessen gegeven worden. 

Goud
‘Met dit concept heeft Terra goud in handen’ zei 

Ton Schroor bij de overhandiging. ‘Door leerlingen 

in de praktijk en middenin de samenleving te laten 

leren, stoom je zo’n jongere pas echt goed klaar 

voor de toekomst. Daarnaast past het heel goed in 

de gebiedsgerichte aanpak die staat beschreven in 

het coalitieakkoord van de gemeente Groningen.’

Martin Knol schrijft boek over belang van groen binnen de samenleving

Het boek wordt verkocht via de webshop 

van leerlingen van de stichting Stijlvol 

Ondernemen (onderdeel van regioleren) 

van Terra Groningen. Een deel van 

de opbrengst van het boek gaat naar 

de stichting. Leerlingen van Stijlvol 

Ondernemen kregen de gelegenheid 

om auteur Martin Knol een aantal 

vragen te stellen.

 

Martin, wat was jouw eerste 
werkervaring?
”Mijn eerste baan was in Frankrijk. Ik 

werkte vlakbij Nice als hovenier. Daarna 

ben ik teruggegaan naar Nederland en 

heb ik een jaar lang als invalleerkracht 

gewerkt in Eelde. Daarna heb ik in het 

bedrijf van mijn ouders gewerkt. In 1997 

ben ik bij Terra aan de slag gegaan als 

docent voor de hoveniers.” 

Was je in die tijd ook al bezig 
met regioleren?
”Nee, het regioleren bestond destijds 

nog niet. Maar in de Groenopleiding 

gingen we jaren geleden al wel tuinieren 

met bijzondere doelgroepen en op 

bijzondere plekken.”

Waarom heb je dit boek 
geschreven?
”Om mensen te informeren over het 

belang van groen in je eigen omgeving. 

Groen heeft namelijk écht effect op je 

werk en gevoel. Hierover heb ik onder 

meer gesproken met prof. dr. Agnes 

van den Berg, omgevingspsycholoog. 

Zij vertelde dat de omgeving waar een 

mens zich in bevindt enorme invloed 

heeft op zijn of haar gezondheid en 

gevoelens. Dit komt ook duidelijk terug 

in mijn boek.”

Ben je trots op het boek? 
”Ik ben 100 procent trots op mijn 

boek en sta er volledig achter. Ik zou 

zelfs nog wel een tweede boek willen 

schrijven, dit keer over het klimaat. 

Maar voorlopig heb ik daar helaas niet 

genoeg tijd voor.”

 magazine onderwijsgroep noord6
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Kwetsbare leerlingen
TerraStart is een aantal jaren geleden ontstaan vanuit 

TerraNext, het opleidingsinstituut voor volwassenen 

binnen Terra. Sjoerd Pool is accountmanager van 

TerraNext en projectleider van TerraStart. Hij is één van 

de initiatiefnemers van het project. “Wij zien dat door alle 

ontwikkelingen binnen het sociale domein een grote groep 

kwetsbare mensen tussen wal en schip dreigt te raken met 

betrekking tot werk en opleiding”, legt Sjoerd uit. 

Het gaat hierbij om mensen die praktijk- of speciaal 

onderwijs volgen en geen toegang hebben tot het 

reguliere mbo, een uitkering ontvangen (zoals Wajong) of 

in een zorginstelling wonen. Zij hebben vaak grote moeite 

hebben om zelfstandig aan een betaalde baan te komen 

binnen de reguliere arbeidsmarkt. Kortom, mensen met 

een kwetsbare positie binnen de maatschappij.

Gemotiveerd
Ondanks de kwetsbaarheid van de deelnemers zijn ze 

enorm gemotiveerd om aan het werk te gaan. “En daar 

kunnen wij hen bij helpen”, zegt Sjoerd. Door TerraNext, 

het bestaande opleidingsinstituut voor volwassenen, 

hebben de medewerkers al veel contacten bij het 

bedrijfsleven in de sectoren groen, bloem en agrarisch. 

Sjoerd: “Hierdoor horen wij snel of er werkgevers zijn 

die behoefte hebben aan werknemers op een bepaald 

niveau, wij kennen mogelijke werknemers én bieden 

opleidingen. Dit hebben we gecombineerd in TerraStart”.   

TerraStart bestaat op dit moment uit een team van 5 

jobcoaches, een accountmanager,  administratieve 

ondersteuning en een projectleider. Het team staat 

onder leiding van de directeur van TerraNext, Jeanet 

van der Laan, het onderwijs door het docententeam van 

TerraNext. TerraStart biedt deelnemers betekenisvol 

onderwijs, waardoor mensen bewust bekwaam worden 

en een meerwaarde zijn voor de arbeidsmarkt. 

Waarom TerraStart ’werkt’
TerraStart combineert onderwijs, bemiddeling en 

begeleiding. Dit houdt in dat deelnemers gedurende 

een jaar in kleine groepen een opleiding volgen 

op assistent niveau. Zij volgen een dag in de week 

onderwijs op een praktijklocatie in de regio. De overige 

dagen van de week werken de deelnemers bij een 

werkgever binnen de reguliere arbeidsmarkt (als stage 

of via een proefplaatsing). De jobcoaches zoeken deze 

arbeidsplaatsen zorgvuldig uit en komen regelmatig 

langs om de ontwikkelingen van de deelnemer te volgen. 

Wanneer de deelnemers de opleiding afsluiten met een 

voldoende en hun werk goed hebben gedaan, ontvangen 

zij het diploma voor assistent medewerker. In veel gevallen 

kunnen zij daarna aan het werk blijven. TerraStart streeft 

hierbij naar een plaatsingsresultaat van 70%.

onderwijs op maat

De jongste 
telg binnen de 
Terra familie
Nieuw binnen Terra is TerraStart. TerraStart biedt kwetsbare mensen in  
Noord-Nederland een combinatie tussen onderwijs, begeleiding en bemiddeling 
naar de arbeidsmarkt in de sectoren groen, bloem en agrarisch.

Deelnemers en werkgevers
Daarnaast is er nóg een reden waarom TerraStart 

goed werkt. Alle medewerkers hebben een groot 

netwerk. Zij werken intensief samen met werkgevers en 

organisaties zoals UWV, gemeenten, scholen en diverse 

zorginstellingen. Deze samenwerking is noodzakelijk om 

deelnemers te vinden, de persoonlijke situatie rondom de 

deelnemer in beeld te brengen, de financiering te regelen 

om de leerwerktrajecten te kunnen betalen en daadwerkelijk 

geschikte arbeidsplaatsen voor de deelnemers te vinden.

Twee zaken belangrijk: 
wederzijds respect en de 
motivatie om te leren en te 

werken!

Blik op Werk keurmerk
Niet alleen het creëren en vinden, maar ook het 

behouden van werk op de arbeidsmarkt is belangrijk. 

Het is belangrijk om in deze markt te laten zien dat je als 

organisatie de klant centraal stelt en kwaliteit nastreeft. En 

dat is niet onopgemerkt gebleven: TerraStart heeft het Blik 

op Werk keurmerk gekregen. Dit is een keurmerk van een 

onafhankelijke organisatie die het onderwijs controleert en 

bij goedkeuring het keurmerk afgeeft.

Ervaringen tot nu toe
TerraStart heeft de afgelopen drie jaar veel ervaring 

opgedaan, vertelt Sjoerd: “‘Eind 2012 zijn we voorzichtig 

begonnen met een ‘TerraStart  Groen project’ in de 

dierentuin in Emmen. Daarna volgde een project in de 

bloemensector. En sinds kort is ook de stap naar de 

agrarische sector gezet met het project ‘Boerenhulp’. 

We merken dat er veel vraag is naar de aanpak van 

TerraStart.” Zo loopt er op dit moment een TerraStart 

Groen project in Hoogeveen en een TerraStart 

Boerenhulp project in Emmen. Binnenkort start ook een 

Groen- en Boerenhulpproject in Groningen. Daarnaast 

proberen we, in samenwerking met Nordwin, een 

groenproject in Friesland te starten.

“Onlangs hebben wij onze 100ste TerraStart deelnemer 

mogen verwelkomen en daar zijn wij trots op. Wij zien 

dat de meeste mensen wel willen werken én ook kunnen 

werken, mits zij op de juiste plek zitten, onderwijs op maat 

én de juiste begeleiding krijgen. Hierbij zijn twee zaken 

belangrijk: wederzijds respect én de motivatie om te leren 

en te werken!’”, aldus een trotse Sjoerd Pool. 

De stap naar 
de agrarische 
sector is gezet 
met het project 
‘Boerenhulp’ 
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 OGN Academie maakt ruim baan voor professionalisering

Een 
leven
lang 
leren

EduScrum 
Samenwerking 
die vleugels geeft

Samen leren Samen leren

Wij willen dat onze leerlingen het beste 

onderwijs krijgen dat er te bieden is, zodat 

zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. Jonge 

mensen uitdagen om te ontdekken waarvoor 

ze staan, wat hen drijft en waarin ze goed 

zijn. Dat is onze opdracht. Daar betaalt de 

samenleving ons voor. En daar zet iedereen 

bij Onderwijsgroep Noord zich voor in. We 

proberen ons werk zo goed mogelijk te doen, 

maar kunnen onszelf altijd blijven verbeteren. 

We zijn een lerende organisatie.

Knooppunt
‘Een leven lang leren’ geldt niet alleen 

voor onze leerlingen, maar ook voor onze 

collega’s. Zij willen zich blijven ontwikkelen. 

Onderwijsgroep Noord faciliteert deze 

deskundigheidsbevordering en biedt 

collega’s zoveel mogelijk ondersteuning. 

Hoe? Via een ‘knooppunt’ voor alles wat met 

professionalisering binnen Onderwijsgroep 

Noord te maken heeft: de OGN Academie.

Aanbod
De OGN Academie bundelt en presenteert 

cursussen, trainingen, workshops en 

ontwikkeltrajecten voor medewerkers. 

De Academie is er voor iedereen in onze 

organisatie: management, docenten 

en onderwijsondersteunend personeel. 

We zijn bescheiden begonnen, met een 

beperkt aanbod. Dat zal zich de komende 

tijd uitbreiden van trainingen op locatie 

tot loopbaangerichte opleidingen, van 

workshops tot coaching, van kenniscafé’s tot 

leernetwerken.

Leren van elkaar
Het zijn niet alleen externen die de scholingen 

en trainingen verzorgen. Binnen onze 

organisatie is veel kennis aanwezig en we 

kunnen daarom veel van elkaar leren. We 

willen onze medewerkers de kans geven zich 

ook op dit gebied te ontplooien. Waar het 

kan, werken we daarom met interne opleiders 

c.q. trainers. Een mooi voorbeeld hiervan is 

de training eduScrum, gegeven door drie 

docenten van het Dollard College. Zo leren we 

van elkaar!

Van Scrum naar eduScrum
Scrum wordt al jaren toegepast in het 

bedrijfsleven. De methodiek zorgt 

ervoor dat medewerkers productief en 

plezierig samenwerken. EduScrum is 

de Nederlandse onderwijsbewerking 

van deze methodiek. Het is een 

actieve werkvorm waarbij leerlingen 

in teams opdrachten maken volgens 

een vast ritme. Zij plannen en bepalen 

zelf hun activiteiten en houden hun 

voortgang bij. De docent bepaalt de 

opdrachten, coacht en geeft raad. 

Het accent ligt op samenwerken en 

zelfstandig werken. Hierbij maakt 

de methodiek gebruik van de 

verschillende talenten van leerlingen. 

Voordelen van ‘eduScrummen’: 

leerlingen presteren beter en zijn meer 

voorbereid op de wereld waarin ze 

uiteindelijk gaan werken en leven. En 

de opbrengsten zijn positief: snelheid, 

werkplezier en resultaten nemen 

direct toe.

Enthousiast
Bij het Dollard College Hommesplein-

Stikkerlaan is iedereen daarom 

enthousiast over de nieuwe  

methodiek en samenwerking. De 

leraar bepaalt het WAT, de leerlingen 

het HOE. Of, om in de woorden van 

de bedenkers van eduScrum te 

spreken: “Van teugels naar vleugels.” 

Leerlingen staan aan het begin 

van de les al met elkaar voor hun 

scrumbord en werken vervolgens 

met plezier hun opdrachten uit. Om 

de ervaringen op dit gebied te delen, 

heeft de school een presentatie van 

de  verschillende onderdelen van 

eduScrum en talentontwikkeling 

gehouden. Getrainde docenten van 

Hommesplein-Stikkerlaan gaven 

daarnaast een workshop eduScrum 

tijdens de laatste Dollard-brede 

studiedag. 

Van eduScrum naar Scrum 
Het succesvolle scrummen is ook 

opgemerkt door medewerkers 

van de Ondersteunende Diensten: 

“Deze methodiek past goed bij 

hoe wij vanuit de Ondersteunende 

Diensten willen gaan werken,” aldus 

Siefko Oosterhuis, coördinator OGN 

Academie. Vanuit de OGN Academie 

is de workshop scrummen daarom 

aangeboden aan medewerkers 

van het bureau. De workshop werd 

gegeven door Saskia Tuenter, Christa 

de Rooij en Hilde Wessels, drie 

getrainde docenten van het Dollard 

College. Na een introductie gingen de 

bureaumedewerkers zelf aan de slag. 

Op basis van hun kwaliteiten vormden 

ze groepjes en gingen aan het werk 

met een opdracht. Saskia vindt het 

een bijzondere ervaring om binnen de 

OGN Academie als expert te worden 

ingezet: “Het zijn net leerlingen. Mooi 

dat je de spirit die je in de klas ziet, 

hier ook voelt. Iedereen doet mee en is 

enthousiast bezig. Het een compliment 

als leerlingen zeggen: ‘Gaan we alweer 

scrummen, want dan moet ik echt aan 

het werk!’ Yes! denk ik dan.”

Zestien docenten van het Dollard College hebben een training gevolgd in de 

methodiek ‘eduScrum’ voor docenten én leerlingen. Docenten passen eduScrum 

inmiddels met succes toe in de lessen én dragen hun kennis via de OGN Academie 

over op andere collega’s binnen Onderwijsgroep Noord. 
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dE OplEidingSSchOOl:

Praktijkervaring
Eerste- en tweedegraads leraren 

in spé doen een groot deel van 

de lerarenopleiding, zo’n 40%, bij 

één van de vestigingen van rsg 

de Borgen. Is er in het eerste jaar 

nog sprake van een snuffelstage 

van in totaal twee weken, in het 

vierde jaar geven ze drie dagen 

per week les. Een groot deel van 

het leren vindt dus in de praktijk 

plaats. Op deze manier verbinden 

de leraren in opleiding (LiO’s) het 

theoretisch kader met de praktijk. 

Daarnaast doen de LiO’s ook 

praktijkonderzoek rondom diverse 

thema’s zoals bijvoorbeeld ‘de 

effectiviteit van onderwijs’.

Regiodirecteur Ilse Top benadrukt  

hoe belangrijk het is om bij te 

dragen aan het opleiden van 

toekomstige collega’s: “We 

investeren in hun toekomst en 

krijgen daar ook wat voor terug. De 

studenten brengen bijvoorbeeld 

de nieuwste ontwikkelingen in hun 

vakgebied bij ons in de praktijk. 

Zo leren we van elkaar. En bij 

vacatures kunnen wij vissen in 

onze eigen kweekvijver.”

Coaching 

Om de toekomstige collega’s zo 

goed mogelijk op te leiden, is een 

degelijke begeleidingsstructuur 

onmisbaar. Bij rsg de Borgen 

staat een stevige infrastructuur 

van beginners en professionals. 

De twee schoolopleiders Geke 

Schuurman en Cees Verschoor 

zijn onder meer verantwoordelijk 

voor het theoretische deel van de 

opleiding en de gehele organisatie 

rondom de studenten. Een aantal 

ervaren leraren, de zogenoemde 

coaches, zorgen voor de 

dagelijkse begeleiding van de 

Dat rsg de Borgen onderwijs voor leerlingen biedt, is 

bekend. Minder bekend is dat de school ook al jaren een 

opleidingsinstituut is voor aankomende docenten. De 

eerste in Nederland en sinds 2009 ook wettelijk erkend. 

rsg de Borgen heeft nu samen met drie andere VO-

scholen (Stadt en Esch, Piter Jelles en dr. Nassaucollege) 

hiervoor een samenwerkingsverband met de Noordelijke 

Hogeschool (NHL) in Leeuwarden en de Rijksuniversiteit 

Groningen (RuG).

“Leuk? Het is fantastisch leuk om 

te doen. Het enthousiasme spat af van de 

woorden van Cees Verschoor. Ongeveer 

vier jaar geleden solliciteerde hij als 

ervaren coach naar de vacante functie van 

schoolopleider. “Ik vond het coachen altijd 

al leuk en wilde graag meer verbinding 

maken tussen de theoretische kant van 

de lerarenopleiding en het onderwijs in de 

klas. Die kans heb ik als schoolopleider 

gekregen.  Iedere donderdagochtend heb ik 

een zogenaamde netwerkbijeenkomst met 

mijn vierdejaars studenten; dit jaar zijn dat er 

negen. Het eerste deel van de bijeenkomst 

is’ intervisie-achtig’: hoe gaat het, waar lopen 

de studenten tegen aan? In het tweede deel 

behandelen we zeer diverse onderwerpen: 

het mentoraat, de vijf rollen van de docent, 

een ouderavond, passend onderwijs. Kortom, 

alles waarmee ze te maken krijgen in het 

onderwijs komt aan bod. We leggen daarbij 

steeds de relatie tussen de theorie en de 

dagelijkse praktijk in de klas.”

De lesbezoeken en de nabespreking hiervan 

vindt hij een van de leukste onderdelen. 

“De opleiding stelt bepaalde eisen aan het 

lesgeven. De studenten gebruiken daardoor 

soms net andere methodieken. Daar leer ik 

zelf ook weer van. Soms vragen de studenten 

of ze bij mij in de les mogen kijken. Natuurlijk 

mag dat! Samen hebben we het dan echt 

over onderwijs en daar leren we beiden van. 

Op deze manier mag ik jonge mensen helpen 

zich verder te ontwikkelen in hun loopbaan. 

Wat is er mooier dan dat?”

Ze had net haar 
opleiding afgerond, 

toen ze solliciteerde en werd aangenomen 

bij rsg de Borgen. Sinds augustus 2014 is 

Michelle Nekeman werkzaam als docente 

Engels. “De begeleiding op onze school 

is goed geregeld. Allereerst kan ik altijd 

overleggen met mijn leidinggevende. Ik 

had als LiO bijvoorbeeld nog nooit een 

oudergesprek gedaan en kreeg van mijn 

leidinggevende waardevolle tips.” Als 

beginnend docente kreeg ze begeleiding 

van schoolopleider Geke Schuurman. “In 

het eerste jaar hadden we een aantal keren 

per jaar een netwerkbijeenkomst met Geke 

en andere nieuwe docenten. Hier konden 

we ervaringen uitwisselen en bespreken 

welke zaken wel of niet goed liepen. Een 

veilige omgeving waarin je vaak ook andere 

perspectieven kreeg. Fijn is dat Geke 

altijd tijd voor je vrijmaakt en je probeert te 

helpen.” 

Michelle kreeg vanuit de vakgroep Engels 

ook een vakcoach toegewezen, maar in 

de praktijk werkt ze nauw samen met álle 

collega’s uit deze groep. Met name met de 

collega’s uit dezelfde leerjaren. Hoewel ze 

nog aan het begin van haar carrière staat, 

heeft Michelle het vertrouwen van de school 

gekregen en is ze benoemd tot decaan. Een 

spannende uitdaging. “Maar angst om hulp 

te vragen moet je niet hebben als beginnend 

docent. Je moet proactief zijn en aangeven 

dat je ondersteuning wilt. Als je dat doet, is er 

altijd een collega die tijd voor je maakt.”

Ilse Top

Cees VerschoorMichelle Nekeman

EEn 
vliEgwiEl 
vOOr 
lErEn

studenten. Een jarenlange ervaring 

zorgt voor een cultuur waarin 

leraren elkaar om steun durven te 

vragen en elkaar (ook ongevraagd) 

steun bieden.

Ilse Top is trots op het 

opleidingsinstituut én de 

begeleidingsstructuur: “De 

begeleiding beperkt zich niet 

tot de stagiaires en de LiO’s. 

Ook beginnende docenten 

worden drie jaar lang intensief 

begeleid door de coaches. Deze 

begeleidingsstructuur heeft een 

uitwerking naar alle collega’s en 

breidt zich uit naar coaches in een 

bepaald vakgebied en coaches 

met een bepaalde expertise. Het 

zijn van een opleidingsschool 

brengt ons veel. Het is een 

vliegwiel gebleken voor leren en 

professionaliseren van al onze 

medewerkers.”

samen leren
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Speciaal voor de leerlingen wordt de 

Arjen Robben Skybox van de club 

omgebouwd tot een leslokaal. In kleine 

groepen gaan de leerlingen aan de 

slag met allerlei leuke en leerzame 

opdrachten in en om het stadion. 

De opdrachten zijn bedoeld om het 

zelfvertrouwen en de motivatie van de 

leerlingen te versterken. En zonder 

dat ze het in de gaten hebben, zijn ze 

spelenderwijs bezig met taal, rekenen 

en ICT. ‘Leren met een wow-factor’, 

noemt Playing for Success dit. 

Bekende voetballer
Desirée Marinus (18) was leerling van 

Terra Oldekerk en deed in 2013 mee 

aan Playing for Success Groningen. 

”Ik was toen best verlegen en haalde 

mezelf naar beneden, vond dat ik niks 

kon. Mijn mentor zei dat Playing for 

Success echt iets voor mij was. Hij 

kreeg gelijk: ik vond het ontzettend 

leuk. We deden spelenderwijs allerlei 

dingen die ik eigenlijk niet durfde. De 

laatste dag van het project zal ik nooit 

meer vergeten. Er kwam een voetballer 

met wie we Engels moesten spreken. 

Vreselijk eng vond ik het van tevoren. 

Maar omdat het op een speelse, 

ongedwongen manier ging, vergat 

ik die angst en stelde ik zomaar een 

vraag in het Engels!”

Doel behaald
Desirée’s doel bij Playing for Success 

Groningen was om zelfverzekerder te 

worden en te durven zeggen wat ze 

vond en wat haar dwarszat. Om een 

vraag te durven stellen in de klas. 

‘Dat is gelukt. Na dat gesprek met 

de voetballer, dacht ik: als ik in het 

Engels durf te praten met een bekende 

voetballer, moet het in de klas ook 

geen probleem zijn. De tijd bij Playing 

for Success heeft me echt goed 

gedaan!’

Gilde Nieuwe Stijl is een samenwerkingsverband 

van onder meer Terra, andere MBO’s, overheid en 

verschillende bedrijven in de regio. ”Voor leerlingen 

die moeite hebben met de reguliere opleidingen is 

actief leren in het bedrijfsleven een uitkomst”, vertelt 

Chris Kesting van onderwijs & kwaliteitszorg. ”De kern 

van Gilde Nieuwe Stijl is ’Theorie leren door praktijk, 

praktijk leren door opdrachten’. Dat betekent dat 

de totale opleiding plaatsvindt op de werkvloer van 

het gildebedrijf. Onder begeleiding van een ervaren 

werknemer, een meester genoemd, gaan de jongeren 

aan de slag. Een docent voorziet de leerlingen op het 

bedrijf van de benodigde en toegespitste theorie. In de 

praktijk betekent dit dat de jongeren 4 of 5 dagen per 

week bij hetzelfde bedrijf actief zijn voor het volgen van 

de opleiding, praktijkleren én het stagelopen.’

Betere aansluiting
Dat de aanpak werkt, hebben de gildes in de 

zorgsector de afgelopen jaren al bewezen. Het 

voortijdig schoolverlaten is sterk verminderd, het 

diplomarendement ligt veel hoger (bijna 90%) en er 

is meer doorstroom naar hogere opleidingsniveaus. 

‘Dat willen we in andere sectoren natuurlijk ook 

realiseren’, vertelt Chris. ‘Met de subsidie van het 

Investeringsfonds zetten we de komende vier jaar 

daarom gefaseerd tien gildes op in diverse sectoren. 

Deze worden in nauwe samenwerking tussen de 

ondernemers, onderwijs en de overheden ontwikkeld. 

Dit zorgt voor een nog betere aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt.’ 

Regionaal investeringsfonds mbo
Met het regionaal investeringsfonds wil minister Jet 

Bussemaker de baankansen van mbo-studenten 

vergroten door hun opleiding beter te laten aansluiten 

op hun toekomstige werkomgeving. Daarvoor zijn vaak 

flinke investeringen nodig, die zonder hulp van het 

regionaal bedrijfsleven en van provincies en gemeenten 

niet mogelijk zijn. Bussemaker brengt met haar fonds 

deze noodzakelijke investeringen bijeen en laat partijen 

samen gericht investeren in innovatief beroepsonderwijs 

dat beter aansluit op de ontwikkelingen in de 

arbeidsmarktregio. In 2015 zijn in totaal 53 aanvragen 

gedaan, waarvan er 29 zijn gehonoreerd.

Entreeonderwijs
Het initiatief Gilde Nieuwe Stijl is de enige aanvraag 

die zich specifiek richt op de doelgroep voor 

Entreeonderwijs. “Het biedt meerdere kansen voor 

leerlingen voor het behalen van een mbo-Entreeopleiding 

en eventueel doorstroom naar het vervolgonderwijs of 

een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Dit extra geld 

biedt mogelijkheden om voor het Entreeonderwijs een 

goede basis in de regio neer te zetten” weet Chris.  

Ook voor ondernemers is dit een goed vooruitzicht, 

omdat de deelnemer binnen het bedrijf stageloopt en  

het vak leert. Hierdoor wordt de overgang naar een  

vaste werkplek bij hetzelfde bedrijf gemakkelijker.  

“Het project Gilde Nieuwe Stijl levert een positieve 

bijdrage aan terugdringen van vroegtijdig schooluitval. En 

daar profiteert de hele samenleving van.”

Samen-
werkings-
verband

De partners binnen 

het initiatief Gilde 

Nieuwe Stijl zijn 

Terra (penvoerder 

van de aanvraag), 

Parkmanagement 

Assen, Binnenstad-

vereniging MKB 

Assen, Warenhuis 

Vanderveen, 

UMCG, Effektief 

Groep B.V., Dol-

mans Landscaping, 

Groningen City 

Club, R. Brondijk 

B.V., arbeidsmarkt-

regio centraal 

Groningen /Assen 

( Werkplein Baan-

zicht), Noorder-

poort, Alfa-college 

en Drenthe College. 

  Meer zelfvertrouwen en motivatie dankzij Playing for Success FLINKE IMPULS 
VOOR GILDE NIEUWE 
STIJL

Een van de kernwaarden van OGN is ‘gemeenschappelijk versterkend’.  
Een mooi voorbeeld hiervan is de deelname van Onderwijsgroep Noord aan 
Playing for Succes. Een maatschappelijk project van FC Groningen en een 
aantal onderwijsorganisaties uit de provincie Groningen. Leerlingen van 
onze vestigingen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, 
mogen gedurende tien weken één dagdeel in de week naar de Euroborg.

Gilde Nieuwe Stijl ontvangt een miljoen euro subsidie van het Regionaal 

investeringsfonds mbo, de overheid en ondernemers om kwetsbare jongeren 

klaar te stomen voor de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Gildes Nieuwe 

Stijl biedt onderwijs in de praktijk aan ongediplomeerde jongeren, zodat zij een 

Entreediploma kunnen halen.

Desiree Marinus

Samen leren Samen leren
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Betekenisvol onderwijs

Walk 
 on Water

Eurowaterproject groot succes

Internationaal onderzoek 
De leerlingen hebben de afgelopen twee 

jaar in groepjes onderzoek gedaan naar 

het gebruik en de kwaliteit van water in 

hun omgeving. Tijdens het internationale 

bezoek aan het Dollard College hebben ze 

samen verder gewerkt aan dit onderzoek. 

De resultaten zijn naast elkaar gelegd en 

geanalyseerd. De uitkomst van het onderzoek 

en aanbevelingen om verantwoord met 

water om te gaan, werden vastgelegd in een 

resolutie die is overhandigd aan Max van 

den Berg, de toenmalige Commissaris van 

de Koning. Hij heeft de resolutie inmiddels 

persoonlijk overhandigd aan ‘Brussel’. 

Kennismaken
Naast deze ‘serieuze werkzaamheden’ was er 

ook genoeg tijd om samen leuke activiteiten 

te ondernemen. Zo stond de eerste dag van 

het project in het teken van kennismaken 

en ontmoeten. Met een vlaggenceremonie, 

waarbij respect voor elkaar centraal stond,  

stelden de scholen zich aan elkaar voor. 

Na deze ceremonie opende toenmalig 

Wethouder Anneke Duit Eurowater officieel 

en volgde er een feestelijke optocht door het 

centrum van Oude Pekela. In het Eurostadion, 

op het terrein van korfbalvereniging WSS, 

deden de leerlingen mee aan een meerkamp, 

die werd afgesloten met een ‘battle’ van 

beide winnende landenteams.

Sport is verbinding 
Ook waren er tal van andere sportieve en 

culturele activiteiten. Alle leerlingen van het 

Dollard College konden hieraan deelnemen. 

Het predicaat ‘Sportactieve school’ van 

vestiging Pekela kwam hierbij duidelijk 

naar voren. “Sport is de verbinding. Met 

sport kun je elkaar verstaan”, laat docent 

Gerhard Lahpor weten. Hij is de kartrekker 

van het gehele project en gymdocent 

op de Pekelder vestiging. Tijdens veel 

activiteiten kon het thema water natuurlijk niet 

ontbreken. Leerlingen konden bijvoorbeeld 

wakeboarden en in een grote bal over het 

water rollen: ‘walk on water’. 

Nieuwe vriendschappen
De leerlingen konden in het schoolgebouw 

deelnemen aan workshops dans, djembé, 

schilderen en fotografie. In Pekela zelf 

konden ze een route volgen langs markante 

bezienswaardigheden. Al met al bijzondere 

ervaringen die de leerlingen enthousiast met 

elkaar deelden. Dat deden ze, gezien al hun 

verschillende achtergronden, in het Engels. De 

leerlingen hielpen elkaar als ze de ander even 

niet begrepen. “Je ontdekt nu wel hoe goed je 

Engels kunt”, laat deelneemster Anouk weten. 

De leerlingen hebben veel nieuwe vrienden 

gemaakt tijdens de internationale uitwisseling. 

En dat ze contact met elkaar blijven houden 

staat voor velen als een paal boven WATER. 

Zo’n 400 leerlingen uit Denemarken, Duitsland, Polen en Spanje 
hebben samen met de leerlingen van het Dollard College in 
Pekela het Eurowaterproject op feestelijke wijze afgesloten. 
Een project dat is ontstaan door deelname van de vestiging 
Pekela aan Comité Europa en het Comenius-project, twee 
internationale organisaties die scholen stimuleren hun leerlingen 
via uitwisselingen in contact te brengen met andere culturen. 
Dit jaar stond het thema water centraal. 
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leerlingen van de opleiding veehouderij van Terra Meppel MBO 

hebben meegewerkt aan een onderzoek van veehouders van de 

grasland Studieclub Koekangeruinerwold en de Studiegroep 

riestenlaand. de onderzoeksvraag: kan de opbrengst van het land 

vergroot worden door de mest beter te benutten? de leerlingen 

presenteerden hun bevindingen aan zo’n zestig belangstellende 

agrariërs, loonwerkers en vertegenwoordigers uit het agrarisch 

bedrijfsleven en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. 

Met de huidige technologische ontwikkelingen, zoals het gebruik 

van drones en bodemscans, kunnen boeren heel gedetailleerde 

informatie krijgen over hun land. In de akkerbouw wordt deze 

technologie al langer gebruikt om hogere rendementen te krijgen 

en verspilling tegen te gaan. Kan dit ook in de veehouderij? De 

Grasland Studieclub Koekange-Ruinerwold en de Studiegroep 

Riestenlaand schakelden leerlingen Veehouderij van Terra Meppel 

MBO in om samen met veehouders antwoord te krijgen op die 

vraag. Zo ontstond het project ‘Gebiedsspecifiek bemesten’. Nadat 

zeven veehouders vorig jaar met een bodemscan een perceel 

in kaart lieten brengen, deden de leerlingen na elke maaibeurt 

metingen om de grasopbrengst op deze percelen bij te houden.

Grote verschillen
Leo Tjoonk, deskundige op het gebied van ruwvoeder bij Agrifirm, 

legde de leerlingen het belang van een goede pH-waarde of 

zuurgraad uit. Planten nemen voedingsstoffen beter op als de 

pH-waarde goed is en als er meer organische stof in de bodem 

aanwezig is. In Drenthe heeft 25 procent van de percelen een te 

lage pH-waarde, wist hij. Bovendien kunnen de pH-waarde en het 

organische stofgehalte binnen een perceel sterk verschillen, terwijl 

boeren hun land vaak behandelen alsof het overal hetzelfde is. Het 

perceel krijgt overal evenveel bemesting en bekalking. 

Eenvoudig advies
Leerling Veehouderij Luuk Heemskerk liet zien dat het onderzoek 

van de studenten het betoog van Tjoonk in grote lijnen 

bevestigt. De bodemscans op de percelen van de betrokken 

veehouders lieten grote verschillen in zuurgraad en organische 

stofgehalte zien. De grasopbrengsten die de studenten gemeten 

hadden, bleken inderdaad hoger daar waar de pH-waarde 

en het organische stofgehalte ook hoger was. Het advies aan 

veehouders zou dus eenvoudig kunnen zijn: laat de bodem 

gedetailleerd onderzoeken en handel naar de uitkomsten. Maar 

zo’n onderzoek kost geld. De agrariërs vroegen zich dan ook af of 

het zich uitbetaalt. ‘Dat is nou precies wat het vervolgonderzoek 

moet uitwijzen’, reageerden de leerlingen. 

Vervolgonderzoek
Voor dat vervolgonderzoek zullen de betrokken veehouders, 

die al een bodemscan hebben laten uitvoeren, met hun 

bemesting inspelen op de resultaten van de scan. Dus: meer 

bemesten of bekalken waar nodig, minder waar niet nodig. 

De leerlingen verrichten vervolgens weer metingen. Dan zal 

blijken of de maatregelen het gewenste effect hebben. Het 

project ‘Gebiedsspecifiek bemesten’ is een mooi voorbeeld van 

samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en bedrijfsleven 

in de regio met als doel om duurzamer en met meer oog voor de 

omgeving voedsel te produceren. Het project wordt ondersteund 

door Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. 

Efficiënter 
bemesten

Samen leren

Het project Gebiedsspecifiek 
bemesten is een mooi voorbeeld van 
samenwerking tussen ondernemers, 
onderwijs en bedrijfsleven
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Voorsprong
Vakken als muziek, aardrijkskunde, geschiedenis, 

wiskunde en biologie worden in het Engels gegeven. 

Bij Filosofie en - uiteraard -  Nederlands is Nederlands 

de voertaal, bij de vakken Frans en Duits worden juist 

die talen gesproken. Coördinator Betty Bos en docent 

wiskunde Ferdi Doddema zien veel voordelen in het 

tto. “Als leerlingen het Engels bovengemiddeld onder 

de knie krijgen, zorgt dit voor een betere aansluiting bij 

een vervolgopleiding; ze zijn als het ware meer wereld 

georiënteerd”, licht Betty toe. “Wie bijvoorbeeld wiskunde 

gaat studeren heeft een voorsprong. Studieboeken in dit 

vak zijn namelijk in het Engels geschreven”, vult Ferdi aan.  

Leren
Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leraren 

zijn de lessen in het Engels nieuw. Ferdi: “Je geeft anders 

les. In mijn geval ben ik met het vak wiskunde bezig, maar 

tegelijkertijd heb ik ook de Engelse taalvaardigheid in het 

achterhoofd.” De leraren die meedoen aan het project 

hebben onder meer een cursus lesgeven in het Engels 

gehad. Ook worden ze tweewekelijks, op middag en 

avond, bijgespijkerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Het tweetalig onderwijs wordt nu nog tot en met vwo 

3 aangeboden. Betty: “In vwo 4 maken de leerlingen 

een profielkeuze en worden de diverse vwo-klassen 

samengevoegd. Dat houdt in dat leerlingen die tweetalig 

les hebben gekregen in een klas komen met leerlingen 

die in het Nederlands les hebben gehad en Engels 

alleen als vak hebben gevolgd. Het niveauverschil in 

Engels is daardoor groot. De tto-leerlingen zullen dan 

waarschijnlijk extra Engelse les krijgen, want het moet 

natuurlijk niet zo zijn dat alles na drie jaar stopt.” 

Meer voordelen
Volgens Betty Bos en Ferdi Doddema is er nog een 

extra voordeel van het tweetalig onderwijs. Want niet 

alleen het Engels, maar ook de ontwikkeling van andere 

talen gaat met sprongen vooruit bij de tto-leerlingen. 

“De taligheid gaat hierdoor sowieso omhoog. Daarnaast 

ontwikkelen de leerlingen zich snel en is hun motivatie 

hoog. Ze hebben duidelijk een voorsprong.” Leerlingen 

in klas 1 tto sluiten zich hierbij aan: “Als je goed Engels 

spreekt heb je meer mogelijkheden. Het spreken gaat 

vrij gemakkelijk. Engels schrijven was eerst nog wel een 

dingetje.” 

 Tweetalig onderwijs 

Schrijven is nog 
wel een dingetje

Leerlingen doen mee aan Day for Change

ONDERNEMERSCHAP 
IN DE DOP!
Leerlingen van het Groene Lyceum Emmen 

hebben deelgenomen aan een project voor 

stichting ‘Day for Change’. Tijdens dit project 

leren ze ondernemen met een microkrediet. 

Met de winst die ze hiermee maken, steunt 

Day for Change microfinancieringsprojecten in 

ontwikkelingslanden. Zo krijgen ook dáár meer 

mensen de kans om een zelfstandig bestaan op 

te bouwen.

Vestiging Hommesplein-Stikkerlaan van het Dollard College in Winschoten 
is gestart met tweetalig onderwijs (tto) in klas 1 vwo. Meer dan de helft 
van de lestijd wordt in het Engels aangeboden. Niet alleen de docenten, 
maar ook leerlingen onderling spreken Engels tijdens deze lessen. Het tto 
voorziet duidelijk in een behoefte: 27 eerstejaars vwo-leerlingen volgen 
deze nieuwe opleiding.

Betekenisvol onderwijs

Een eigen onderneming starten is niet niks. Daarom kregen de 

leerlingen gastlessen over Omgaan met geld, Microkrediet & 

Inclusive Finance en Ondernemerschap. ‘We werden verdeeld in 

groepen van vier tot vijf personen’, vertelt Robert van Bekkum, een 

van de deelnemende leerlingen. ‘Elke groep bedacht een idee 

voor een onderneming en schreef een ondernemingsplan. Dat 

was natuurlijk op zich al heel 

interessant en leerzaam. Daarna 

hebben alle groepen hun idee en 

plan gepitcht bij de Rabobank 

Emmen-Coevorden en kregen we 

allerlei handige tips en feedback 

van de bankmedewerkers.’

Aan de slag
Het doel van de pitch: de 

Rabobank ervan overtuigen 

een microkrediet voor hun 

onderneming beschikbaar te 

stellen. De groepen die het 

microkrediet kregen, konden met 

de onderneming van start gaan. 

De groep van Robert was één 

van die groepen. ‘We kregen 

een krediet van dertig euro. 

We hebben van houtstammen plakjes gezaagd in drie formaten: 

groot, middel en onderzetterformaat. Daar deden we vervolgens 

krijtverf op.’

Verkopen
Na het maken volgde het verkopen. ‘Op school werd speciaal 

voor dit project een markt georganiseerd. Daar hebben we het 

meeste verkocht. Natuurlijk hebben we ons product ook verkocht 

aan vrienden en familieleden. Winst hebben we ook gemaakt; 

uiteindelijk hielden we 115 euro over. In totaal heeft onze school 

maar liefst 1100 euro verdiend voor het microfinancieringsproject! 

We kunnen dus echt zeggen dat dankzij ons mensen in Afrika een 

onderneming kunnen starten. Dat is best apart, maar vooral heel 

erg leuk.’

Voor project in Kenia
Gedurende het hele project hadden de leerlingen de leiding. 

De docenten faciliteerden, coachten en stuurden eventueel bij. 

Het project is inmiddels afgerond en alle groepen betalen hun 

microkrediet terug aan de bank. De winst gaat naar Day for 

Change, die het investeert in een project in Kenia. Robert: ‘Ik ben 

later niet van plan om ondernemer te worden, maar heb toch veel 

van dit project geleerd. Onze groep heeft er met veel plezier aan 

gewerkt. En dat we ook nog iets voor een goed doel betekenden, 

maakte het alleen maar leuker!’

Onderwijs op maat
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Onderwijs van morgen

Profielen
Het gaat om de profielen BWI (bouw, wonen en interieur), Z&W 

(zorg en welzijn), E&O (economie en ondernemen), D&P (dienstver-

lening en producten) en PIE (produceren, installeren en elektro).Het 

onderdeel Installatietechniek (I) van het PIE-profiel is nieuw voor de 

Nijeborg. De P van produceren (metaal) en de E van elektro worden 

al wel aangeboden. In het goed uitgeruste praktijklokaal kunnen 

leerlingen deze beide onderdelen al in de praktijk oefenen. 

Samenwerking
Om leerlingen ook de installatietechniek goed aan te bieden is 

een samenwerking gestart met Installatiebedrijf De Winter uit 

Leek. Deze samenwerking moet zorgen voor een nieuwe ruimte in 

het praktijklokaal op school, waar leerlingen de installatiepraktijk 

kunnen oefenen. Uiteraard met oog voor de ontwikkelingen in 

de installatietechniek. Een werkwijze die past bij het doel van de 

nieuwe leerwegen binnen het vmbo: eenvoudige en duidelijke 

programma’s die goed aansluiten op de praktijk én het mbo. 

Steun 
Om het onderwijs in installatietechniek verder te bevorderen 

heeft vestiging Nijeborg een subsidieaanvraag ingediend bij het 

opleidings- en ontwikkelfonds voor het technisch installatiebedrijf 

(OTIB). Dit fonds wil de instroom in de technische installatiebranche 

bevorderen en stemt vraag en aanbod op scholings- en 

ontwikkelingsgebied op elkaar af.

Volgens OTIB zal er in de toekomst een tekort zijn aan goed 

opgeleid technisch personeel. Zij wil leerlingen daarom zoveel 

mogelijk stimuleren om te kiezen voor een opleiding in de techniek 

en heeft de financiële steun inmiddels toegekend. Vestiging 

Nijeborg is blij met de subsidie. Met het geldbedrag worden de 

praktijklokalen verder aangepast zodat leerlingen in een reële 

werksituatie  opdrachten kunnen uitvoeren. Van het installeren van 

sanitair en Cv’s tot duurzame energie installaties.   

Voor meer informatie: www.vernieuwingvmbo.nl

Vernieuwd vmbo biedt aansluiting op praktijk en regio

Technische 
installatiebranche 

bevordert 
scholing voor 

leerlingen

In 2018 moeten alle leerlingen in het vmbo de landelijke nieuwe examens voor het beroepsgerichte vmbo afleggen. In 
deze nieuwe structuur bestaan aparte afdelingen als ‘metaaltechniek’ of ‘administratie’ niet meer. In plaats daarvan 
komen er tien verschillende profielen, bestaande uit gemeenschappelijke vakken en beroepsgerichte profiel- en 
keuzevakken.  Leerlingen krijgen door deze nieuwe structuur meer onderwijs op maat. De vestiging Nijeborg van rsg 
de Borgen biedt vijf van deze tien profielen aan; nieuw hierbinnen is het onderdeel installatietechniek. 

In het technieklokaal 
wordt ook een ruimte voor 

installatietechniek gerealiseerd
”We liggen keurig op schema’, vertelt 

Hans. ”Het grove ontwerp van de 

opleiding is klaar. We hebben daarvoor 

een verdeling gemaakt in drie profielen: 

vakbekwaam medewerker, bedrijfsleider/

ondernemer en vakexpert Bloem & Styling. 

Hierbij ligt het accent op het nieuwe 

kwalificatiedossier.” Om daartoe te komen, 

doorliep de ontwikkelgroep alle fases 

van de MBO Academie: visie en kaders, 

verkenningsfase, ontwerpprincipes en 

het grove ontwerp. De volgende stap is 

het fijne ontwerp. Hans: ”We komen als 

ontwikkelgroep wekelijks bij elkaar bij Van 

der Valk in Spier, op ‘neutraal’ terrein. Dat 

is een bewuste keuze: je bent even uit de 

dagelijkse werkzaamheden en sfeer en 

kunt je je helemaal richten op de materie.” 

Tijdens deze bijeenkomsten brengen de 

groepsleden elkaar op de hoogte van 

de ontwikkelingen. ”We brengen ook 

allemaal andere kennis in: zo is Grietje 

op de hoogte van de ontwikkelingen 

binnen 4Groen, Sjouke is betrokken bij het 

oprichten van de Bloemistenacademie van 

de branchevereniging voor bloemisten en 

Janke weet alle ins en outs van Styling.”

Uitgangspunten
De groep hanteert vanaf het begin 

drie uitgangspunten: ten eerste 

gaan ze helemaal uit van het nieuwe 

kwalificatiedossier en wordt er zo 

min mogelijk voortgeborduurd op de 

bestaande situatie. Daarnaast willen ze 

recht doen aan de regionale aspecten van 

de opleiding, maar wel zoveel mogelijk 

samenwerking nastreven. Tot slot maakt 

de ontwikkelgroep zoveel mogelijk 

gebruik van elkaars kracht en kennis. 

We proberen onze bevindingen ook te 

delen met de docenten Bloem binnen de 

organisatie. Maar dat blijkt toch lastiger te 

zijn dan verwacht. We hebben uiteraard 

gecommuniceerd dat we zijn gestart, maar 

daarna was er eigenlijk niks concreets te 

vertellen. Gelukkig kunnen we nu het grove 

ontwerp met de anderen delen en dat 

verder uitwerken.”

Vertrouwen
Wat volgens Hans het mooiste is aan 

het nieuwe dossier? ”Dat de vakexpert 

weer helemaal terugkomt. Eerder was 

hier eigenlijk geen ruimte meer voor: de 

nadruk lag vooral op ondernemerschap. 

Voor mensen die minder hebben met 

ondernemen, maar meer met het vak zelf, 

is de verandering absoluut een voordeel. 

Er is meer waardering voor de creatieve 

professie.” Over het verloop van het proces 

is Hans erg tevreden. ”Niet alleen omdat 

het voorspoedig gaat en we de planning 

halen, maar ook omdat het mogelijkheden 

biedt om gezamenlijk, als één Terra, iets 

neer te zetten. De inzet van de betrokkenen 

is geweldig en we hebben volop 

vertrouwen in elkaar. Wat wil je nog meer?”

Terra MBO is druk bezig met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur. Maar wat 

betekent dat eigenlijk? Hans Sprakel legt het uit. Hans is naast teamleider bij Terra Meppel, 

kartrekker van de ontwikkelgroep bloem, groen & styling niveau 3 en 4. Samen met Sjouke 

Bouius (Terra Groningen), Grietje van der Velde (Terra Meppel) en Janke Dortmond (Terra 

Groningen) werkt hij aan de opdracht om een beroepsgericht curriculum te ontwikkelen voor de 

afdeling Bloem & Styling van Terra. 

‘DE VAKExPERT KOMT 
WEER HELEMAAL TERUG’

Onderwijs van morgen
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in 2015 is campus winschoten opnieuw 

als grote winnaar uit de bus gekomen 

bij de ‘wubbo Ockelsprijs’. Ze wonnen 

maar liefst een bedrag van € 8.000 voor 

verschillende duurzame initiatieven, 

waaronder de fietsapp ‘Fietsttastisch’.

De Wubbo Ockelsprijs is een jaarlijkse prijs 

voor scholen met een duurzaam initiatief. 

Het prijzengeld bedraagt € 10.000 per 

jaar en wordt verdeeld onder de scholen 

met de beste plannen. Iedere middelbare 

school en mbo in Groningen, Friesland, 

Drenthe en Overijssel kan meedoen. 

Naast Campus Winschoten vielen ook 

Winkler Prins Veendam en Beyers Naudé 

Leeuwarden in de prijzen. Zij kregen beide 

een aanmoedigingsprijs van € 1.000. 

De winnende scholen gaven een pitch om 

hun duurzame ideeën te presenteren en 

mochten vervolgens de prijzencheques 

in ontvangst nemen. Voor Campus 

Winschoten was dit niet de eerste keer. In 

2014 sleepten ze het volledige prijzengeld 

in de wacht met een aantal duurzame 

projecten onder de vlag ‘KliMotion’, 

waaronder een windmolen gemaakt van 

auto-onderdelen. 

Met het prijzengeld van € 10.000 kochten 

zij toen een laptopkar en 3D-printer. Een 

aanwinst voor de school. We zijn benieuwd 

wat de school in overleg met docente 

mevrouw Linnenkoper - de stuwende kracht 

achter de wedstrijd -  voor het prijzengeld 

van 2015 gaat aanschaffen! 

wuBBO OcKElSprijS 
vOOr caMpuS winSchOTEn

‘lindenborger’ jesper Stap (klas 6) heeft dit jaar in napels op 

overtuigende wijze de eerste prijs in de wacht gesleept bij het jaarlijkse 

certamen lucretianum, de internationale vertaalwedstrijd latijn. Samen 

met Florine julius uit klas 5 streed hij een spannende strijd tegen 

honderd italianen en een handvol andere internationale leerlingen.

lindenborg leerling jelmer Firet (4 vwo) heeft de ScienceMaker 

award gewonnen. hij kreeg de prijs eind 2015 in de gashouder 

in amsterdam uitgereikt door niemand minder dan astronaut 

andré Kuipers. En het is niet zomaar een award, legt jelmer 

uit: “het is een soort Televizierring voor jongeren die iets 

bijzonders hebben gedaan in de wetenschap en technologie.”

Vanuit de Lindenborg gaan jaarlijks twee leerlingen, samen met docent 

mevrouw Nugteren, naar Napels om deel te nemen aan deze internationale 

vertaalwedstrijd. Dit jaar waren Jesper en Florine de uitverkorenen. Beiden 

wonnen de voorronde op de Lindenborg waar ze lieten zien dat ze een Latijnse 

tekst van Lucretius (99-55 v. Chr., auteur van o.a. “De Rerum Natura”, ‘over de 

aard van de dingen’) perfect beheersten. Ze vertaalden zijn tekst naar het Engels 

en beantwoorden er verschillende essayvragen over. Een knappe prestatie!  

Op 15 maart mochten ze hun Latijnse vaardigheden laten zien tijdens de finale 

op een middelbare school in Napels. Florine en Jesper moesten ook hier aan 

de slag met een tekst van Lucretius. Over een tijdspanne van vijf klokuren 

vertaalden ze de Latijnse tekst naar het Engels. Een flinke uitdaging want hun 

Italiaanse tegenstanders mochten het Latijn gewoon in hun moedertaal vertalen. 

Ondanks de pittige strijd wisten beide Lindenborgers te excelleren: Florine zette 

een prachtige prestatie neer en Jesper kwam als winnaar uit de bus.  

Op de foto de trotse winnaar: “Wat een mooi begin van een schitterende toekomst!”

De vwo ‘er won de prijs voor zijn bijzondere prestatie in de 

‘Beverwedstrijd’, een bètawedstrijd met allerlei wiskundige en 

computergerichte opdrachten. Jelmer kwam hier als één van de 

jongste deelnemers als winnaar uit de bus. De organisatie van 

de wedstrijd stuurde hem daarom naar de Sciencemaker Award. 

Behalve Jelmer mochten ook 140 andere jonge toppers op het 

gebied van wetenschap en technologie deze award in ontvangst 

nemen in Amsterdam. Een hele beleving want ook na de huldiging 

was er van alles te zien en te doen in de Gashouder. Zo was er een 

pop-up expo én liepen er verschillende BN’ers rond. Naast André 

Kuipers waren ook Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs  

en presentator Dennis Weening van de partij. En dan mag een foto 

van winnaar Jelmer met (links) Kuipers en (rechts) Dennis Weening 

natuurlijk niet ontbreken. ‘Monumentum aere perennius’, oftewel: 

een aandenken voor de eeuwigheid! 

Onderwijsgroep Noord is trots op leerlingen als Jelmer!

Meer info: sciencemakers.nl/awards

OGN in de prijzen

jESpEr STap  
VAN DE LINDENBORG 
ExCELLEERT

CHEyENNE TAMMINGA 
ONTVANGT EREDIPLOMA  
MR. HARM SMEENGE-
FONDS

cheyenne Tamminga, leerling van Terra assen 

(mbo groene detailhandel en daarvoor  

vmbogroen bb) heeft het erediploma van  

het Mr. harm Smeengefonds ontvangen. 

Het erediploma wordt elk jaar uitgereikt aan 

leerlingen die een opleiding hebben voltooid en 

qua karakter, gedrag en vorderingen excelleren. 

Dit jaar ontvingen achttien leerlingen uit de 

provincie Drenthe het erediploma. Eén van hen 

was Cheyenne. “Toen ik de brief ontving, was ik 

erg verrast. Ik vind het een hele eer om het diploma 

te krijgen en ben er best trots op”, vertelt Cheyenne.

Doorzettingsvermogen
In het juryrapport werd Cheyenne geroemd 

voor haar optimisme en doorzettingsvermogen. 

Ondanks verschillende tegenslagen ontwikkelde 

ze zich tot een spontane, vrolijke jonge vrouw met 

veel oog voor anderen. “Toen ik het moeilijk had, 

heb ik geprobeerd me toch op school te focussen. 

Dat is gelukt, want ik heb mijn diploma gehaald. 

Daar ben ik blij mee.”

Een mooie opsteker
Cheyenne volgt nu een mbo niveau 2 opleiding bij 

Terra Assen. ”Dat bevalt me zo goed, dat ik hierna 

graag wil doorstromen naar een hoger niveau.” 

Het erediploma vindt ze ‘een mooie opsteker’. 

”Het stimuleert me zeker om door te gaan met 

school. Het is erg fijn om zo in het zonnetje gezet 

te worden!”

jElMEr FirET winT SciEncEMaKEr award

Sectie Latijn trots op winnaar vertaalwedstrijd
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Gemeenschappelijk  
versterkend
  

EMMEN

ASSEN

EELDE

GRONINGEN

WINSUM

OLDEKERK

LEEK

RODEN

GROOTEGAST

MEPPEL

WOLVEGA

WOLDENDORP 

WINSCHOTEN

OUDE PEKELA,
BELLINGWOLDE

Terra 

Dollard College 

rsg de Borgen 

Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke samenwerking van 
Terra, Dollard College en rsg de Borgen. Drie afzonderlijke 
onderwijs organisaties die elkaar hebben opgezocht 
vanuit de overtuiging dat ze samen sterker zijn dan apart. 
Gemeenschappelijk optrekken  betekent natuurlijk plezierig 
samenwerken. Maar het betekent vooral dat we samen 
gericht werken aan het oplossen van  gemeenschappelijke 
vraagstukken.

van Woldendorp tot Wolvega

Het College van Bestuur en de Ondersteunende Diensten zijn 

gevestigd in de stad Groningen.
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Terra
biedt een breed spectrum aan groene opleidingen. 

Van praktijkonderwijs, vmbo, het  Groene Lyceum 

en mbo tot volwassenenonderwijs (TerraNext en 

TerraStart). Sinds kort is er ook de Terra Rijschool, 

waar leerlingen hun T-rijbewijs kunnen halen. Terra 

heeft 12 vestigingen in Noord Nederland. Zo’n 700 

medewerkers geven les aan 6500 leerlingen.

Het Dollard College 
is een brede scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, 

vmbo, mavo, zesjarige havo, havo, vwo tweetalig 

onderwijs, atheneum en gymnasium en een internationale 

schakelklas. Het onderwijs wordt gegeven op zes 

vestigingen in Bellingwolde, Oude Pekela, Winschoten 

en Woldendorp. Bij het Dollard College werken ruim 300 

medewerkers voor ruim 2900 leerlingen.

rsg de Borgen 
is een netwerk van vijf scholen voor 

praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum, 

gymnasium en technasium.  De vijf vestigingen 

staan in Leek, Roden en Grootegast en zijn 

sterk verbonden met de regio. Ongeveer 300 

medewerkers geven interzuilair onderwijs aan ruim 

2750 leerlingen. 

Even voorstellen:

‘Zijn wie je  
bent. Dat is  
geluk.’
Deze uitspraak van Erasmus is het motto van het 

identiteitsbewijs van Onderwijsgroep Noord. Wij geloven 

dat betekenisvol onderwijs je helpt om te zijn wie je bent. 

Betekenisvol onderwijs dat je uitdaagt om te ontdekken 

waarvoor je staat, wat je drijft, waarin je goed bent en wat je 

waard bent. Want elk mens wil en kan iets betekenen voor 

een ander. Daar zijn wij van overtuigd.

Onderwijs kan bijdragen aan het leggen van een basis voor 

zelfvertrouwen, verdraagzaamheid en begrip voor elkaar. 

Als Onderwijsgroep Noord werken wij daar graag aan 

mee. Samen met al onze collega’s in al onze vestigingen. 

Want onderwijs draait om mensen. Mensen met passie, 

energie en verantwoordelijkheidsgevoel. Onze docenten, 

onderwijsondersteuners en leidinggevenden doen hun 

uiterste best voor onze leerlingen. Omdat zij, net als wij, 

vinden dat iedere leerling het allerbeste onderwijs verdient. 

Bij Onderwijsgroep Noord bruist het van passie, van 

energie. We zien mooie projecten en excellente prestaties 

van leerlingen en docenten. Pareltjes noemen wij dat, met 

gepaste trots. In dit magazine laten we er een aantal zien. 

Het liefst hadden we ze allemaal een plekje gegeven, maar 

we moesten een selectie maken.

De pareltjes komen vaak tot stand samen met u. Onze 

kernwaarden zijn ‘gemeenschappelijk versterkend’ en 

‘bewust persoonlijk’, en dat is niet voor niets. We komen 

u tegen, we overleggen over allerlei onderwerpen, voeren 

gezamenlijk projecten uit. Wij hopen dat we dat nog lang 

blijven doen. Dat we elkaar blijven ontmoeten. Daarom 

zeggen wij: tot Morgen!

Astrid Berendsen en Ton Wennink

College van Bestuur
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Het College van Bestuur 

en de Ondersteunende 

Diensten zijn gevestigd in de  

stad Groningen.

Hereweg 101 

Postbus 17 

9700 AA Groningen 

tel. 050-5292929 

www.onderwijsgroepnoord.nl

Tot

www.terra.nl www.dollardcollege.nl www.rsgdeborgen.nl 


