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De eerste Morgen is al weer van 

‘gisteren’. Sinds de eerste editie is een 

jaar verstreken. Een jaar waarin veel 

is gebeurd bij Onderwijsgroep Noord. 

Maar we kijken vooral vooruit. Wat 

hebben onze huidige en toekomstige 

leerlingen en studenten aan kennis 

en vaardigheden nodig als ze straks 

aan hun werkende leven beginnen? 

Hoe zien de wereld en het onderwijs 

er dan uit? 

Op alle vestigingen wordt daaraan 

met veel inzet gewerkt. In een veilige, 

inspirerende leeromgeving waar 

onze leerlingen en studenten tot 

bloei kunnen komen. Daarnaast zien 

we mooie projecten, producten en 

onderwijskundige innovaties bij het 

Dollard College, rsg de Borgen, Terra 

en de Ondersteunende Diensten. 

Onderwijs van nu en onderwijs voor 

morgen.  

Via dit magazine willen wij u graag 

deelgenoot maken van ons onderwijs. 

U kunt lezen over betrokken en 

enthousiaste medewerkers die met 

bezieling vertellen over hun vak. Over 

leraren en leerlingen die uitblinken. 

Medewerkers die samen met andere 

organisaties het onderwijs nog beter 

maken en daardoor een waardevolle 

bijdrage leveren aan de samenleving. 

Dat doen zij vlak bij ‘huis’ in onze 

regio, maar soms ook ver over de 

grens. 

Met zoveel mooie initiatieven en 

projecten kijken we nu al uit naar 

overmorgen. Maar vandaag geven we 

u een kleine selectie van hetgeen er 

gebeurt op onze scholen. 

Geniet van de verhalen en graag tot 

Morgen!

Elly Pastoor-Meuleman 

voorzitter Raad van Toezicht
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Jelle, je hebt begin jaren 90 ook nog 
les gegeven aan het Willem Lodewijk 
Gymnasium, een categoraal gymnasium. 
Koos je bewust voor een gymnasium 
binnen een scholengemeenschap?
“In die tijd was de gymnasiale opleiding in Winschoten 

niet groot. Ik had het gevoel dat ik daar mijn ambities 

meer kwijt kon. Bovendien kiezen leerlingen op een 

scholengemeenschap doorgaans bewust voor je vakken. 

Daardoor zijn ze voor mijn gevoel meer betrokken en 

gemotiveerder. Ten slotte heb ik zelf ook mijn gymnasiale 

opleiding op een scholengemeenschap doorlopen. Je 

doet een andere opleiding, maar zit op dezelfde school 

als je vrienden en vriendinnen. De gymnasiale opleiding 

krijgt daarmee ook een minder ‘elitair’ karakter.”

Hoe zie jij dat Anneke?
“Leerlingen op een scholengemeenschap zijn stellig 

meer gemotiveerd! Immers, wie er geen zin meer in heeft, 

kan stoppen zonder van school te moeten veranderen. 

De sociale component vind ik ook van belang: je komt 

ook ‘gewone’ mensen tegen. Ik zat zelf ook op een 

gymnasium van een scholengemeenschap en vond het 

heerlijk.”

aan het woord

Twee docenten Klassieke Talen aan het woord

Ervaar je veel ruimte om dingen te 
organiseren?
Jelle: “Met een kleinere sectie is het makkelijker 

afstemmen. Zo kwam al snel de jaarlijkse Romereis op het 

programma. Deze wordt deels bekostigd uit de opbrengst 

van een tweejaarlijkse Romeinse Avond. Ook als je 

van methode of didactiek wilt veranderen zoals nu met 

levend Latijn is het gemakkelijker overleggen.” Anneke 

is het hier mee eens. “Er worden hier in Leek ladingen 

excursies en activiteiten georganiseerd. Bij Certamen 

Septentrionale, de Noordelijke vertaalwedstrijd Grieks en 

Latijn, komen circa 100 leerlingen uit gymnasia van de 

drie Noordelijke provincies bij ons vertalen. De wedstrijd is 

mijn geesteskindje en vond dit jaar al voor de zesde keer 

plaats. Bovendien is een kleine sectie inspirerend.”

Wordt er meer voor Grieks of Latijn 
gekozen?
Jelle: “De uitval na klas 3 is doorgaans klein. Meestal 

kiezen de leerlingen voor één Klassieke Taal. Zoals op de 

meeste gymnasia wordt er in de bovenbouw het meest 

gekozen voor Latijn. Vaak omdat leerlingen dat dan al 

twee jaar hebben gehad; Grieks hebben ze nog maar 

één jaar gevolgd. Bovendien is het ‘vreemde’ schrift een 

drempel. Ook kom je soms het onterechte idee tegen dat 

Latijn nuttiger zou zijn dan Grieks.

In Leek verschilt de verhouding Grieks/Latijn/dubbelvakkig 

per klas. Anneke herkent wel de motivatie achter de 

keuze voor Latijn. “Van de lichting die nu in klas 4 zit 

koos het merendeel voor Latijn, vanuit de overweging 

dat ze die taal het meest nodig zouden kunnen hebben. 

Ik vertel ze altijd dat Latijn logisch, wiskundig en altijd 

kloppend is en appelleert aan de rationele hersenhelft. 

Grieks is daarentegen speels, nonchalant en meer voor 

de creatieve hersenhelft. Echte gymnasiasten kiezen 

natuurlijk beide talen. Je ziet dat dat behoorlijk vaak lukt. 

In de afgelopen acht jaar hebben wij zo’n acht studenten 

Klassieke Talen aan de RUG afgeleverd. Onder andere 

daaruit trek ik de conclusie dat we het hier in Leek goed 

doen.”

En hoe gaat dat in Winschoten?
“Onze school zit in een regio waar in het verleden 

leerlingen die een gymnasiale opleiding wilden volgen, 

naar de categorale gymnasia in de stad gingen,” vertelt 

Jelle. “Gelukkig zien we deze braindrain steeds minder 

vaak, omdat het gymnasium van het Dollard College een 

goede naam heeft. Ook ons onderwijs heeft ondertussen 

ruim tien leerlingen weten te inspireren tot een studie 

Klassieken of Archeologie.”

anneke de vriesjelle bouma

Je hebt scholengemeenschappen en je hebt gymnasia. 
Voor sommigen is het gymnasium een onderwijskundig 
buitenbeentje. Maar niet overal. Anneke de Vries (rsg 
de Borgen in Leek) en Jelle Bouma (Dollard College 
in Winschoten) geven al jaren Klassieke Talen op een 
gymnasium binnen een scholengemeenschap.

leerlingen op een scholen-
gemeenschap zijn stellig meer 
gemotiveerd.

Gymnasium 
binnen een scholen-
gemeenschap?
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Onderwijs van morgen

Op reis
voor
Edukans
 Groen onderwijs in Oeganda

Samen leren

Hoger level
Na een training reisden Marjon, Harry 

Hidskes, Marjan Nijenbanning en Jamy 

Molenhuis af naar Oeganda, samen 

met Rita Kolkman, ex-Terra-directeur en 

tegenwoordig vrijwilliger voor Edukans. Voor 

het project Skilling Youth for Employment in 

Agribusiness (SKY) worden Nederlandse 

scholen verbonden aan een school in 

Oeganda. Terra is gekoppeld aan St. 

Joseph VTC in Kamuli. Harry: “Edukans had 

een analyse gemaakt. We wisten dus wat 

we ongeveer zouden gaan aantreffen. Het 

idee is om de school op een hoger level te 

brengen, zodat het een modelschool wordt 

voor de rest van Oeganda.”

Didactiek en management
Marjon is al sinds 2015 betrokken bij de 

projecten van Edukans in Oeganda. Dit 

keer trainde zij ruim twintig leerkrachten. De 

focus lag vooral op activerende didactiek. 

“De leraren komen erachter dat het even een 

kleine investering is om de werkvormen te 

leren kennen, maar dat je meer energie krijgt 

van het lesgeven als je ermee werkt,” licht 

Marjon toe. Harry vertelt dat activerende 

didactiek ook voor de managers op het 

programma stond. “Daarnaast hadden 

we aandacht voor zelfanalyse. Volgens 

welke voorkeursstijlen werk je? Welk type 

leiderschap hanteer je? Dat was heel 

opzienbarend voor ze.”

Groei
“Al met al was het een heel interessante 

en leuke week. De evaluatie geeft ook een 

positief beeld. Een van de reacties was 

‘More time, one week was not enough, we 

were still interested to learn.’ In oktober gaan 

we weer; het project beslaat in totaal twee 

jaar.” Om de samenwerking te bezegelen, 

heeft het team van Terra vier citroenbomen 

op het terrein van St. Joseph VTC geplant. 

“Het is iets groens en bovendien zullen we 

ze de komende twee jaar zien groeien. Een 

mooi symbool voor dit project.”

NU WERKEN 
AAN GOED 
ONDERWIJS 
VAN MORGEN
In regiotafels samen vooruitkijken

In diverse delen van de provincie Groningen is sprake van krimp. Dat heeft gevolgen 

voor tal van voorzieningen, waaronder het onderwijs. Op sommige plekken zullen de 

leerlingenaantallen immers teruglopen. Verschillende schoolbesturen zijn daarom met 

elkaar in gesprek in zogenaamde regiotafels. Ina Lagro, regiodirecteur van het Dollard 

College, licht het doel van de regiotafels graag toe. 

Krimp zet door
“We zijn dit initiatief in het schooljaar 2015-2016 gestart. De krimp in de regio zal 

doorzetten en de schoolbesturen bereiden zich daarop voor. De vraag die ons 

bezighoudt is wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst in 

de hele provincie goed onderwijs aangeboden wordt. Het belang van de leerling staat 

hierbij voorop.” 

Verkenning van scenario’s
“Vanuit het Dollard College zitten we aan twee regiotafels. Een daarvan betreft de 

samenwerking met Ubbo Emmius in Winschoten. De andere regiotafel verkent de 

samenwerking tussen het Eemsdeltacollege in Siddeburen en de vestiging van het 

Dollard College in Woldendorp. Met het Eemsdeltacollege verkennen we hoe een 

samenwerking eruit zou kunnen zien. Er zijn natuurlijk meerdere scenario’s denkbaar; 

van helemaal niets doen tot nieuwbouw.”

Samenwerking op inhoud
“Met de samenwerking met Ubbo Emmius zijn we al langer bezig. We bereiden nu een 

samenwerkingsovereenkomst voor en nemen uiteraard ook de MR’en en de Raad van 

Toezicht mee. Vernieuwingen pakken we samen met Ubbo Emmius op. Het programma 

voor het vernieuwde vmbo hebben we bijvoorbeeld samen uitgewerkt. Zo ben je klaar 

voor de toekomst.” En juist die voorbereiding op de vraagstukken van de toekomst 

is de kracht van de regiotafels. Op deze manier kunnen de onderwijsinstellingen het 

keuzeaanbod handhaven en versterken. Ina: “Als je op de toekomst wilt anticiperen, 

moet je nu wat doen.” 

Een beter leven begint vaak bij educatie. Daarom werkt Edukans 

aan tal van onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Hieraan een 

bijdrage mogen leveren is de droom van veel leraren. Begin mei 

ging een team van Terra een week naar een school in Oeganda. 

Docent Marjon Niessen: “Ik voel me een rijk persoon dat ik dit werk 

naast mijn werk in Eelde kan doen.”
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Suikerbieten
Nog niet zo lang geleden rolden er iedere herfst 

duizenden suikerbieten over de lopende banden 

van de Suikerfabriek in Groningen. Voor vrijwel 

iedere Noorderling is de karakteristieke geur 

van deze fabriek herkenbaar. In 2008 werd de 

fabriek gesloten en zijn verschillende gebouwen 

ontmanteld en gesloopt. Andere gebouwen bleven 

behouden en hebben in de loop der jaren een 

andere functie gekregen. 

Ontginnen
De grond was kaal en verwilderd. Terra is onlangs 

begonnen met de ontginning van het terrein. 

Schapen zijn inmiddels de eerste nieuwe bewoners 

op de grond, maar de plannen zijn groter dan 

alleen een dierenweide. Het moet een kraamkamer 

worden voor groene ontwikkelingen. “Het terrein 

zal een show-case worden voor innovatie in de 

agrarische sector”, geeft Sjoerd Pool aan. Hij is 

programmaleider bij Onderwijsgroep Noord en 

betrokken bij de opstart van het project. 

Bidbook
In februari heeft Terra het bidbook ‘Terra verbindt, 

maatschappelijk bod voor een kenniswerkplaats’ 

aangeboden aan de Groningse gemeente. Hierin 

worden de plannen voor het terrein uitgebreid 

beschreven. De focus ligt vooral op innovaties 

in de groene sector. De nadrukkelijke wens is 

om dit project in samenwerking met de regio uit 

te voeren. “Onderwijs, ondernemers, overheid, 

kennisinstellingen, maatschappelijke partners 

en bewoners moeten samenkomen op het 

Suikerfabriekterrein. Studenten van Terra leren in 

de opleiding naast het produceren van voedsel 

ook hoe ze er geld mee kunnen verdienen. 

Studenten van bijvoorbeeld de Hanzehogeschool 

denken mee over marketingstrategieën en 

business modellen. Door ideeën en kennis te 

delen ontstaan er nieuwe creatieve mogelijkheden 

over het verhogen van de waarde van producten. 

Wanneer er meer verwaarding in de regio 

plaatsvindt, zal dat een positief effect hebben op 

de werkgelegenheid” zegt Wim Cnossen, directeur 

externe ontwikkelingen en innovatie. 

Arbeidsmarkt 
Door samen te werken met innovatieve bedrijven 

moet de afstand tussen onderwijs en de 

arbeidsmarkt verkleinen. Tevens is diezelfde 

arbeidsmarkt aan het veranderen door alle 

ontwikkelingen. De toekomstige arbeidsmarkt 

vraag niet meer om dezelfde kennis als vroeger. 

Daar wil Terra op inspelen. “Als we eerlijk zijn 

leiden we nu nog op voor beroepen die over tien 

jaar niet meer bestaan. Op het Suikerfabriekterrein 

ontwikkelen we samen met anderen de beroepen 

waar we over tien jaar behoefte aan hebben. Zo 

ontwikkelen de studenten niet alleen hun eigen 

maar uiteindelijk ook onze toekomst”, aldus 

Cnossen.

De kraamkamer 
voor groene 
ontwikkelingen

ontwikkel ingen

Het terrein zal een 
show-case worden voor 
innovatie in de agrarische 
sector

Terra heeft sinds begin dit jaar twintig hectare grond op het Suikerfabriekterrein in 

bruikleen van de Gemeente Groningen. Doel is om het terrein te ontginnen en om te 

toveren tot een kenniswerkplaats voor nieuwe ontwikkelingen op gebied van voedsel, 

zorg, gezondheid, energie en biobased. Samenwerking, met andere onderwijsinstellingen, 

organisaties, ondernemers en burgers, is in dit project een belangrijke voorwaarde.

‘Vanuit de stad zijn we 

erg blij met het initiatief 

van Terra. We hopen dat 

er op de Suikerfabriek 

een mooie samenwerking 

tussen Terra en de 

andere 2 mbo instellingen 

in de stad ontstaat. 

Waarbij een integratie 

gaat plaatsvinden van 

de opleiding loonwerk, 

grond-, weg- en 

waterbouw met food. 

Het terrein van de 

Suikerfabriek is een 

prachtig locatie waar 

innovatievelden met 

bijvoorbeeld hop en 

soja aangelegd kunnen 

worden. En doordat Terra 

ook nauwe samenwerking 

met het bedrijfsleven 

opzoekt kunnen hier 

prachtige projecten 

uit voortkomen die de 

regionale economie 

stimuleren en de 

werkgelegenheid ten 

goede komt.’

Wethouder Roeland 

van der Schaaf
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Verticale tuin
Van een heel andere tak van sport is de verticale 

tuin die sinds januari dit jaar in de hal van Terra 

Groningen prijkt. De groene muur is het resultaat 

van een langdurig samenwerkingsproject met 

een Sloveense school en onderwijsinstellingen 

in Engeland. “Het groeit bij de klippen op. We 

hebben zelfs al moeten snoeien,” vertelt docent 

Sjouke Bouius. 

Lesmateriaal
“De sector maakt een cultuuromslag richting 

duurzaamheid. Verticale tuinen zijn onderdeel 

hiervan. Ze dragen bij aan een groene leef-

omgeving én zorgen voor specialistische 

werkgelegenheid. Onze internationale project-

groep is de kartrekker van de ontwikkeling van 

bijpassend lesmateriaal. We zijn bezig met het 

vertalen van universitair materiaal naar lesmateriaal 

op mbo-niveau. Maar de verticale tuin is natuurlijk 

het meest tastbare resultaat.”
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Initiatieven voor 
een betere wereld

Veel nieuwe ideeën worden geboren uit betrokkenheid. Ook binnen 

Onderwijsgroep Noord worden constant initiatieven genomen die 

bijdragen aan een betere wereld. Mooie voorbeelden zijn de plaatsing van 

zonnepanelen op het dak van Terra Wolvega, de gratis watertap bij vestiging 

Nijeborg van rsg de Borgen en het zilveren certificaat Eco-Schools dat Terra 

Eelde onlangs ontving. Twee initiatieven lichten we wat verder uit: ‘Dollard 

College goes Ventoux’ en de verticale tuin van Terra Groningen. 

Strijd tegen kanker
Docent Jeroen Loovers liep al een 

tijdje rond met het idee: een soort Alpe 

d’Huzes, maar dan anders. Hij verloor 

zijn moeder aan kanker en wilde geld 

inzamelen voor de strijd tegen deze 

ziekte. “Ik had het idee heel voorzichtig 

geopperd tijdens een personeelsuitje, 

maar iedereen was gelijk erg 

enthousiast.” De actie ‘Dollard College 

goed Ventoux’ was geboren. 

27 leerlingen en 10 begeleiders 

vertrokken in juni 2016 naar Frankrijk 

om de Mont Ventoux per fiets te 

beklimmen.

Geld inzamelen
Naast de sponsoring van de fietsers 

werden er allerlei acties gehouden, van 

auto’s wassen tot een rommelmarkt. 

Uiteindelijk resulteerde dit in maar 

liefst € 11.224 voor de stichting KWF 

Kankerbestrijding. Begin 2017 ontving 

de actie zelfs de Aanmoedigingsprijs 

jonge vrijwilligers van de gemeente 

Bellingwedde. Jeroen: “Ik was al blij 

geweest met een paar duizend euro. 

Dit was echt fantastisch.”

Vervolg
“Ik ben er trots op dat de actie zo goed 

is verlopen. De leerlingen vonden het 

ook hartstikke leuk. Leerlingen die 

inmiddels van school af zijn willen een 

volgende keer mee als begeleider.” En 

die volgende keer komt er. Jeroen is al 

bezig met de voorbereidingen van een 

tweede editie in 2018. Misschien met 

net iets meer deelnemers. “Maar met 

gewoon hetzelfde aantal ben ik ook dik 

tevreden.”

Betekenisvol onderwijs
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Het klinkt misschien onmogelijk, tractor rijden in de klas, maar het 

wordt binnenkort werkelijkheid. Terra heeft in samenwerking met 

New Holland een tractorsimulator ontwikkeld. Hiermee kan er in de 

praktijk geoefend worden voor het T-rijbewijs, zonder de weg op te 

hoeven.

T-rijbewijs
Op 1 juli 2015 is het Tractorrijbewijs ingevoerd, het zogenoemde 

T-rijbewijs. Iedere bestuurder van een tractor of ander 

landbouwvoertuig, ongeacht leeftijd, is sindsdien verplicht om 

het T-rijbewijs in bezit te hebben. Het rijbewijs voor tractoren is 

moeilijker en duurder om te behalen dan het tractorcertificaat, 

een simulator kan dat verschil opvangen. “Met de simulator is het 

mogelijk om de praktijklessen voor de rijopleiding voor een groot 

deel te vervangen”, zegt Herman Reurink, docent Loonwerk bij 

Terra in Meppel. Naar schatting kunnen leerlingen met de simulator 

al voor 75 procent hun T-rijbewijs halen. Deze manier van leren is 

vergelijkbaar met de manier waarop piloten worden opgeleid. 

Simulator
De simulator bestaat uit een tractorcabine op een bewegend 

platform. New Holland, fabrikant in tractors, stelt de cabine en 

hardware beschikbaar. Business Manager Chris Voets: “Dit 

wordt de eerste tractorsimulator in de wereld. Deze bootst exact 

de bewegingen van een tractor na. Remmen, optrekken of een 

verkeersdrempel, alles is merkbaar.” Aan ieder detail is gedacht. 

Op grote schermen is een projectie van de weg te zien en heeft de 

bestuurder 180 graden zicht. Verder beschikt de cabine over een 

intelligent systeem, waarmee het rijgedrag van de leerling wordt 

geobserveerd. Voets: “Het programma past zich bij de ontwikkeling 

van de leerling aan, waardoor het aanbod wordt afgestemd op de 

vaardigheden en het leertempo van de bestuurder.”

innovatie

Tractor 
rijden in 
de klas

deze bootst exact de bewegingen 
van een tractor na. Remmen, 
optrekken of een verkeersdrempel, 
alles is merkbaar.

Efficiënter leren
Reurink ziet meerdere voordelen in de simulator: “Hiermee kunnen 

alle verkeersituaties worden nagebootst, wat het leren efficiënter 

maakt. Als je wilt dat het mistig wordt, dan wordt het mistig. In de 

praktijk moet je dit soort specifieke situaties afwachten en nu kan er 

naar behoefte mee geoefend worden. Daarnaast is een simulator 

milieuvriendelijker omdat er geen brandstof wordt uitgestoten.” 

New Holland levert de cabine en de technische kennis. Het bedrijf 

3iSIM uit Gieten gaat de simulator ontwikkelen. Dit bedrijf is 

onderdeel van VESC Group. De simulator zal vanaf de zomer op 

verschillende vestigingen van Terra worden ingezet.

HERMAN REURINK
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talenten

Terra-talent schopt het tot de top 3!

Landelijke 
Uitblinker MBO 
Kenneth Vos

Ook in 2016 organiseerde de MBO-raad onder de noemer ‘Dit 

is MBO’ een landelijke verkiezing voor uitblinkers in het MBO. 

Student Groen, Grond & Infra Kenneth Vos (19) werd door Terra 

genomineerd. Van de 42 genomineerde MBO-studenten behaalde 

hij uiteindelijk de top 3. Kenneth: “Het was heel mooi om mee te 

maken.”

Leergierig
Zijn stagebegeleider Herman Reurink, docent Terra Meppel MBO, 

motiveerde de nominatie destijds als volgt: “Omdat Kenneth 

een hele goede, gemotiveerde, leergierige en enthousiaste 

werkhouding heeft. Hij kan daarnaast goede presentaties geven en 

heeft een duidelijk en helder beeld voor de toekomst voor ogen.”

Gala
En dat heeft Kenneth geweten! Via de wedstrijdwebsite behaalde 

hij voldoende stemmen voor de top 10. Daarom werd hij tijdens het 

Uitblinkersgala MBO op 24 november in het zonnetje gezet én aan 

de tand gevoeld. Kenneth kijkt terug op een mooie ervaring. “Eerst 

die nominatie, dan in de top 10… Dan denk je, het is mooi geweest. 

Dat je dan ook nog de top 3 haalt, dat verwacht je niet.”

Nuchter
Op de vraag of hij zichzelf een uitblinker vindt antwoordt hij nuchter. 

“Ik doe gewoon zoals het hoort en zoals ik denk dat het goed 

is.” Tijdens het interview staat Kenneth tulpen te controleren op 

virussen, bladziektes en afwijkingen. “Ik mag graag buiten bezig 

zijn. Als ik binnen zit verveel ik mij. Met bloembollen ben je de hele 

dag met van alles bezig.” 

Toekomst
De gecontroleerde tulpen staan in Balkbrug bij kwekerij Snoek. “Ik 

loop hier mijn eindstage en heb hier al een vaste baan aangeboden 

gekregen.” Kenneth laat zich niet verleiden om uitspraken over de 

toekomst te doen. “Ik wil hier werkervaring opdoen en ben nog 

steeds van plan een HBO-opleiding gewasbescherming te gaan 

doen. Maar ik wil niet te ver vooruit kijken. Eerst dit maar eens doen, 

dan weer verder kijken.”

Linda Eising (34) gaat als jurylid (expert) 

Floristry naar Abu Dhabi. Linda is docent 

bloemschikken bij de opleiding Bloem & 

Design van Terra in Eelde en Winschoten. 

Maar wat houdt WorldSkills precies in? 

“Het zijn wereldkampioenschappen voor 

beroepen. Iedere twee jaar strijden meer 

dan 1.300 jonge vakmensen om de titel 

‘beste vakman of vakvrouw van de wereld 

in beroepen uiteenlopend van kok en 

tegelzetter tot automonteur en bloemist.” 

Dit evenement wordt al ruim zestig jaar 

georganiseerd en behoort tot het grootste 

beroepenevenement van de wereld. Linda 

deed in 2003 op 21-jarige leeftijd zelf mee 

als deelneemster. Ze volgde toen de mbo-

opleiding bloemschikken in Emmen. “Dat 

was een geweldige ervaring! Je voelt je 

zo trots dat je op deze manier je land mag 

vertegenwoordigen.”

WorldSkills lijkt op een combinatie van 

de Olympische Spelen en het Eurovisie 

Songfestival, inclusief een grote openings- 

en sluitingsceremonie. “Er zijn vier 

wedstrijddagen. De deelnemers krijgen 

verschillende opdrachten. In mijn categorie 

is dat bijvoorbeeld een bruidsboeket 

maken of een podium aankleden. De 

experts geven hier punten voor. Het is geen 

afvalrace, iedereen doet mee tot het einde 

en degene met de meeste punten krijgt de 

titel vakvrouw of vakman van de wereld.” 

Linda is trots dat ze is gevraagd als Expert. 

“Het is een mega-tijdsinvestering, maar 

het geeft zoveel energie en voldoening! 

Daarnaast heb ik er ook veel aan, want al 

deze internationale ervaring kan ik weer 

gebruiken in mijn lessen.” Ook is Linda blij 

met de medewerking van haar werkgever. 

“Terra ziet de meerwaarde hiervan in, ook 

vanuit de visie op internationalisering en 

excellentie.”

Bij deze slogan denk je al snel aan het wereldkampioenschap voetbal en niet meteen 

aan een WK voor beroepen. Maar toch is die oranje leeuw ook het boegbeeld van Team 

Nederland, dat meedoet aan WorldSkills in Abu Dhabi.

talenten

linda eis ing

WorldSkills 2017 vindt plaats in 
Abu Dhabi van 14 tot en met 

19 oktober. Meer informatie is te 
vinden op www.teamnederland.com.

Europees zilver

Dominic Huisman en Brian Meester, 

vmbo-leerlingen van het Dollard 

College, hebben zilver gewonnen 

tijdens de Europese vakwedstrijd 

Tuinaanleg.

Begeleidende docenten Bas 

Möhlmann en Roos Benthem over 

hun vmbo-team: “Onze verwachtingen 

zijn zeker waargemaakt. Wat zijn wij 

trots op onze jongens!”

De Junior Skills vonden van 15 tot 

en met 19 mei plaats in Krasnodar 

(Rusland). In totaal namen 950 

jongeren in de leeftijd van 14-17 jaar 

uit Rusland en drie Europese landen 

hieraan deel. 



 magazine onderwijsgroep noord16 17 magazine onderwijsgroep noord

Fijne sfeer
Kendra studeert Communicatie aan de 

NHL in Leeuwarden. “Ik loop stage op de 

afdeling Marketing & Communicatie. Naast 

mijn meewerktaken onderzoek ik hoe online 

en social media kunnen helpen tijdens het 

schoolkeuzeproces. Ik heb net een enquête 

gehouden onder de huidige ouders en 

verzorgers van eerstejaars leerlingen. De 

sfeer bij Onderwijsgroep Noord is heel fijn. 

Er wordt hard gewerkt, maar er is ook tijd 

voor een praatje of grapje tussendoor. Ik 

vind dit erg belangrijk, want het maakt het 

werken een stuk leuker.” 

Meer dan onderwijs
De stage van Marieke is al afgerond. Ze 

studeert Bedrijfskunde MER in 3 jaar aan 

de Hanzehogeschool in Groningen. Ze 

liep stage op de afdeling Huisvesting 

& Facilitaire zaken en onderzocht hier 

het (beïnvloedbare) inkoopvolume van 

Onderwijsgroep Noord. Centraal stond hoe 

de maatschappelijk toegevoegde waarde in 

de regio vergroot kan worden door middel 

van de inkoop. “Voorafgaand aan mijn 

stageopdracht dacht ik dat Onderwijsgroep 

Noord zich voornamelijk bezighield met het 

onderwijs. Gedurende de opdracht kwam 

ik erachter dat er veel meer bij komt kijken. 

Het groot aantal aanwezige aspecten was 

verrassend voor mij.” 

Betrokken
Voor Kendra was de keuze voor een grote 

organisatie heel bewust. “Hiervoor heb ik bij 

een klein bedrijf stage gelopen en ik heb nu 

wel een goed beeld van de verschillen. Zo 

heb ik hier geleerd dat veel meer mensen 

iets van je werk vinden of willen weten. 

Ook natuurlijk omdat er meer mensen bij 

betrokken zijn. Dit was even omschakelen, 

maar ook heel leuk.” 

Professionele groei
Stages zijn bij uitstek geschikt om 

verschillende bedrijfsculturen te ervaren. 

Maar natuurlijk krijg je vooral meer inzicht 

in je eigen kennen en kunnen. Marieke: 

“Ik heb veel gehad aan de feedback 

ten opzichte van mijn werk. Dit heeft mij 

weer een stapje verder gebracht richting 

het professioneel werken binnen een 

organisatie, nadat ik ben afgestudeerd.” 

Of Marieke na haar studie wil werken 

in de onderwijssector weet ze nog niet. 

“Op dit moment weet ik nog niet precies 

waar ik na mijn studie wil gaan werken. 

Kijkend naar de onderwijssector, zie ik 

mijzelf voornamelijk in het ondersteunende 

gedeelte van het onderwijs. Dus niet het 

geven van onderwijs, maar het faciliteren 

van onderwijs.” 

Genoeg te doen
“Werken in het onderwijs is heel divers en 

er is genoeg te doen. Er gebeurt altijd veel 

op scholen, zoals activiteiten van leerlingen. 

Dat vind ik erg leuk aan deze stage. Maar 

communicatie en marketing kan overal”, 

zegt Kendra. Inmiddels heeft ze een leuke 

baan aangeboden gekregen bij een online 

marketing bureau.

Afstuderen in de onderwijssector

Het bieden van onderwijs is waar we als organisatie ons bestaansrecht aan 
ontlenen. Maar je hoeft geen leerling of student bij ons te zijn om bij ons 
te kunnen leren. Elk jaar opnieuw mogen we diverse stagiaires van andere 
opleidingen verwelkomen om binnen de vier muren van de Ondersteunende 
Diensten van Onderwijsgroep Noord te komen meewerken of afstuderen. Zo 
houden we onszelf ook scherp. Niet alleen met hun onderzoeksresultaten, 
maar ook door hun vragen over de dagelijkse gang van zaken. Want waarom 
doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen? Stagiaires Kendra van Wijk en 
Marieke Hessels vertellen hoe het is om je vak in de praktijk te brengen binnen 
Onderwijsgroep Noord.

kendra van wijk

marieke Hessels

Samen leren

werken in het onderwijs 
is heel divers en er is genoeg 
te doen. Er gebeurt altijd veel.
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Onderwijs van morgen

Hoe is het idee ontstaan?
Het idee is ontstaan na een enthousiaste samenwerking tussen mij 

en mijn collega Lenie Dalmolen-Koetze van het Noorderpoort. 

Al snel kregen wij een pand van Acantus aangeboden. Daarna zijn 

we ondernemers gaan benaderen met de vraag of ze mee wilden 

werken aan het project. Na een half jaar hard werken met de 

leerlingen ging het huis goed gevuld open. 

Hoe wordt het huis ingezet in het 
onderwijsprogramma?
De docenten van alle opleidingen zijn betrokken om samen met de 

ondernemers verschillende studieopdrachten weg te zetten. Ook 

geven de leerlingen rondleidingen en maken het huis schoon.

Hoe reageren de leerlingen op deze manier 
van leren?
Ze zijn enthousiast.  Leerlingen willen niet weg en kijken niet naar 

de tijd. Ook zijn de opdrachten natuurlijk ‘echt’ wat zorgt voor 

een betrokken houding. Dat is super leuk om te ervaren voor ons, 

de ondernemers en de leerlingen zelf.

Er zijn heel veel partners betrokken bij het 
inspiratiehuis. Hoe werken jullie samen?
Dollard College en Terra vormen samen met het Noorderpoort 

Campus Winschoten. Alle 40 opleidingen van de Campus zijn met 

hun leerlingen en docenten betrokken bij Zorg(T)huis. Ruim 

zeventig ondernemers en organisaties zetten zich in om met 

leerlingen een werkervaringsplaats te zijn, waar voorlichting wordt 

gegeven aan mantelzorgers, patiënten en mensen uit het beroeps-

veld. Na drie jaar en zo’n 3500 bezoekers verder zijn wij met z’n 

allen steeds beter op elkaar ingespeeld. Onze ondernemers weten 

wat ze van onze leerlingen kunnen verwachten en de opdrachten 

worden daarom elk jaar complexer en uitgebreider, erg leuk!

Wanneer is het project geslaagd?
Het project is nu al geslaagd! Het project loopt nu 3 jaar en het 

einde is nog lang niet inzicht, mede dankzij Acantus die ook 

volgend jaar weer een prachtig pand ter beschikking stelt. Al 

onze ondernemers stellen pro Deo materialen voor ons project 

beschikbaar. Het is dus ook grotendeels een project met ’gesloten’ 

beurzen. 

Hoe kijk jij terug op het project?
Het is en blijft een hele uitdaging waar ik nog elke dag trots op ben 

en die ik met veel vreugde zie groeien.

De woning aan de Blijhamsterstraat 

is op afspraak te bezoeken. 

Meer informatie vind je op 

www.zorgthuiswinschoten.nl.

Een doodgewone rijtjeswoning in Winschoten is omgetoverd tot het Zorgtechnologiehuis. In deze gemeubileerde 
huurwoning, beschikbaar gesteld door woningcorporatie Acantus, oefenen leerlingen van de Campus in Winschoten 
met de zorg van de toekomst. Leerlingen demonstreren verschillende voorzieningen, zowel live als digitaal, om 
zichtbaar te maken wat technologie kan betekenen in het langer zelfstandig kunnen blijven woningen van ouderen 
en jongeren met een beperking. Zorg(T)huis is een idee van onder andere Marleen Linnenkoper, docent Campus 
Winschoten. Zij vertelt hoe haar idee is uitgegroeid tot een succes.

Wat houdt ‘De nieuwe school’ precies in?
Het is een andere vorm van onderwijs. We zijn op dit moment 

duurzame nieuwbouw aan het onderzoeken op verschillende 

plaatsen. Als je duurzaam wilt bouwen voor de komende 

twintig jaar, dan moet je nu al nadenken over hoe onderwijs er 

over tien of twintig jaar uit ziet. En onderwijsontwikkeling gaat 

op dit moment razend snel, veel sneller dat tien jaar geleden.

Hoe ziet dat ‘andere onderwijs’ er dan uit? 
Het is iets wat niet tastbaar is. Wat we wel weten is dat het 

leren de enige constante factor is in dit proces. De context 

wijzigt continu. Er zal niet alleen meer geleerd worden in 

een schoolgebouw met lokalen, digiborden en laptops of 

i-pads. We moeten verder kijken. Het woord ‘school’ dekt niet 

meer de lading, ik spreek liever over ‘leeromgeving’. Ook is 

duidelijk dat we het niet meer alleen doen.

Niet meer alleen, wat bedoel je daarmee?
We moeten veel meer met bedrijven, instellingen, overheid 

en andere partners samenwerken. Als we bedrijven aan ons 

weten te binden kunnen de leerlingen in de praktijk leren, of 

de ondernemers geven een gastles op de school, correctie: 

leeromgeving. Met ‘echte’ opdrachten, zoals nu ook gebeurt 

bij regioleren en in het technasium. 

Hoe gaan jullie dat bewerkstelligen?
Daar zijn we onder andere over aan het brainstormen 

met hoogleraar Alexander Minnaert die zich bezighoudt 

met onderwijsontwikkeling en motivatie. Ook docenten en 

leerlingen denken mee. We zijn al begonnen met een andere 

vorm van onderwijs. Wat we nu op het Suikerfabriekterrein 

(zie pagina 8) doen is de ‘nieuwe school’ in het klein. Daar 

gaan we samenwerken met verschillende partners om te 

innoveren wat in het ‘normale’ onderwijs op dit moment niet 

altijd haalbaar is, mede door de huidige regelgeving.

En hoe ziet het onderwijs er over 10 jaar uit?
Het is moeilijk om concreet te maken, maar waar het op 

neer komt is dat wij als onderwijsinstelling een andere 

maatschappelijk verantwoordelijkheid krijgen. Het onderwijs 

moet meer geïntegreerd worden in de samenleving en 

andersom. De terugkerende vraag blijft: ‘Wat heeft de regio 

nodig en wat is de opbrengst voor onderwijs, economie en 

maatschappij?’

“De nieuwe school’, dat is niet de benaming 

voor een nieuw schoolgebouw van het Dollard 

College, rsg de Borgen of Terra, maar een visie 

op ander onderwijs. Onderwijs als verbindende 

kracht tussen leerlingen, bedrijfsleven en 

werknemers. Ton Wennink, lid College van 

Bestuur bij Onderwijsgroep Noord, laat zijn licht 

hierop schijnen.

DE 
TOEKOMST 
IS AL 
BEGONNEN

Onderwijs van morgen

Zorg voor de toekomst

Onderwijsontwikkeling gaat op dit 
moment razend snel...
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