ReCoMa-Lab

Regionaal Co-makership laboratorium voor het ontwikkelen van een
innovatief onderwijsmodel

Projectpartners:
Alfa-college (penvoerder)
Stenden Hogeschool
Van Boeijen
Coresta Noord
GGZ
Healthy Ageing
Hunebedcentrum
De Huttenheugte
Naberhof
Parc Sandur
De Zorgzaak

HPBO
Regeling Innovatiearrangement 2010/2011

Dit is een uitgave van:
Project ReCoMa-Lab
Projectleider Anna Veeneman
In opdracht van:
Lectoraat Duurzame innovatie in de
regionale kenniseconomie
Lector Dr. Ineke Delies
Van Schaikweg 94, 7811 KL Emmen
Postbus 2080, 7801 CB Emmen
ReCoMa-Lab (secr.) 0591-685853

Regeling Innovatiearrangement 2010/2011
Het is verplicht van dit formulier gebruik te maken. In de Handreiking Regeling
Innovatiearrangement 2010/2011 wordt toelichting gegeven op dit formulier. Voor het
juiste gebruik van het formulier en uitleg over de gebruikte begrippen raadpleegt u de
handreiking.
U kunt dit formulier digitaal invullen, met de tab gaat u naar een volgend veld.
Het volledig ingevulde formulier dient per post opgestuurd te worden:

 vóór 1 maart 2012
 in tweevoud (zonder nietjes, niet ingebonden)
naar:
Het Platform Beroepsonderwijs
Postbus 7001
6710 CB EDE
Telefoon: (0318) 698 450
Het projectplan dient ook per mail ingediend te worden: innovatiearrangement@hpbo.nl
a.

Projectgegevens
ReCoMa-Lab

Titel project

Regionaal Co-makership laboratorium voor het
ontwikkelen van een innovatief onderwijsmodel

Projectnummer

IA11206

Begin- en einddatum van het
project

1 april 2012 – 31 maart 2015

b.

Gegevens aanvrager

Onderwijsinstelling
Naam

ROC Alfa-college

Postadres

Postbus 212

Postcode

9700 AE

Bezoekadres

Travertijnstraat 12

Postcode

9743 SZ

Plaats

Groningen

Plaats

Groningen

Brinnummer
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Gegevens Financiële Administratie
Naam instelling
/afdeling

Alfa-college / afdeling Financiën

Postadres

Postbus 212

Postcode

9700 AE

Bankrekeningnummer

36.65.71.338

Ten name van

Stichting Regionaal Opleidingscentrum Alfa-college

Naam bank

Rabobank

Plaats

Plaats

Groningen

Groningen

Contactpersoon (is werkzaam bij de aanvragende instelling)
Naam

Dr. Ineke Delies

Functie

Lector

Telefoon

0591 853660 (secr) of 06 53237470

E-mailadres

jj.delies-devries@alfa-college.nl

M

V

M

V

Projectleider
Naam

Anna Veeneman

Functie

Senior beleidsmedewerker

Telefoon

06 20181897

E-mailadres

aj.veeneman-aukema@alfa-college.nl

Naam instelling

Alfa-college

Postadres

Postbus 212

Postcode

9700 AE

Bezoekadres

Travertijnstraat 12

Postcode

9743 CZ

Plaats

Groningen

Plaats

Groningen
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c. Gegevens van partners in samenwerkingsverband

Naam
samenwerkingspartner
(plaats)

Type organisatie

Bijdrage aanvrager:

Bijdrageoverzicht per partner aan de
cofinanciering
Gekapitalise
erde
loonkosten

Gekapitalise
erde
faciliteiten

Geld

€ 244.185

€

€

Alfa-college

ROC / MBO

Stenden Hogeschool

HBO

€ 208.440

€

€

Naberhof

Bedrijf

€ 20.730

€

€

Coresta Noord

Bedrijf

€ 21.778

€

€

Hunnebedcentrum

Stichting

€ 20.730

€

€

De Zorgzaak

Bedrijf

€ 20.730

€

€

Parc Sandur

Bedrijf

€ 21.778

€

€

Healthy Ageing

Netwerkorganisatie

€ 37.578

€

€

Van Boeijen

Instelling

€ 20.730

€

€

GGZ

Instelling

€ 20.730

€

€

Center Parcs De
Huttenheugte

Bedrijf

€ 20.730

€

€

Andere bedrijven uit
kenniskringen

Bedrijf

p.m.

€

€

€ 678.871

€

€

Totale bijdrage cofinanciering
d. Financiering van het project
Totale projectkosten

€ 1.131.452

Gevraagde subsidie op grond van deze regeling

€ 452.581

Totale bijdrage aan de cofinanciering

€ 678.871

Elders gevraagde/verstrekte subsidie te weten:
Soort subsidie en naam subsidieverlener: ………………………………………………………………

€

Soort subsidie en naam subsidieverlener: ………………………………………………………………

€
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Bijlage 2 – Projectplan

Regeling Innovatiearrangement 2010/2011
Het is verplicht van dit formulier gebruik te maken. In de Handreiking Regeling
Innovatiearrangement 2010/2011 wordt uitgebreide toelichting gegeven op dit formulier.

A. Uitgangspunten van het project
1. Beschrijf kort en concreet de aanleiding voor het project.
Welk probleem of welke ontwikkeling in de regio/sector/opleiding vormt
de impuls voor uw voorgenomen innovatie?
Aanleiding voor het project
Co-makership beroepsonderwijs en bedrijven op regionaal-economische
thema’s

Alfa-college, Stenden Hogeschool en AOC Terra hebben vanaf 2009 één gezamenlijk
lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie en met circa 50 bedrijven
twee kenniskringen opgericht rondom de thema’s Versterking toerisme en Zorg & Wonen.
Deze thema’s zijn speerpunten uit de strategische agenda van de provincie Drenthe, en zijn
door de projectpartners gekozen als de meest urgente en innovatief kansrijke thema’s
specifiek binnen Zuid-Drenthe, de regio waar de kenniskringen zich nadrukkelijk mee
verbinden. De inzet van de samenwerking is om in co-makership te komen tot duurzame
innovaties binnen deze thema’s in zowel het bedrijfsleven als het beroepsonderwijs. Onder
leiding van het lectoraat zijn in deze actieve kenniskringen reeds meerdere innovaties in comakership ontwikkeld en als pilots vormgegeven Het gaat bijvoorbeeld om het vormgeven
van:
 nieuwe samenhangende arrangementen en vormen van arbeidsmobiliteit binnen clusters
van bedrijven om de toerist naar de regio te krijgen en daar te houden;
 nieuwe woon- en zorgconcepten om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen.
De projectpartners achten regionaal co-makership noodzakelijk voor regionale economische
ontwikkeling, concurrentiekracht, aansluiting onderwijs - bedrijfsleven en behoud van
werkgelegenheid. Bedrijven en instellingen uit de regio hebben naast nieuwe kennis ook
medewerkers nodig die regionaal georiënteerde innovatiecompetenties hebben. De
innovatiecompetenties kunnen omschreven worden als het vermogen om actief bij te dragen
aan waardevolle vernieuwingen in proces en product / dienst door:
 het belang van de (regionale) klant - huidige en toekomstige - centraal te kunnen stellen
 kennis van en gevoel voor de regionale thema’s te hebben
 nieuwe (commerciële) mogelijkheden in proces, product en dienst te kunnen vinden
 te functioneren in multidisciplinair verband van in de regio samenwerkende partijen
bijlage 2. Projectplan IA ReCoMa-Lab v.20120223
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buiten bestaande kaders te kunnen denken en werken
nieuwe zienswijzen te kunnen presenteren en draagvalk verwerven
actief eigenaar te zijn van het eigen leerproces
van elkaar te leren

Beroepsonderwijs onvoldoende toegerust voor innovatievragen die in co-makership
zijn ontwikkeld
Vanuit het co-makership in de kenniskringen komen steeds meer innovatievragen naar voren
vanuit de deelnemende bedrijven. De innovatievragen hebben een multidisciplinaire aanpak
nodig en behoeven de inzet van zowel MBO- en HBO-studenten als werknemers, waarbij de
vragen worden uitgewerkt met én op de werkvloer van de bedrijven. De projectpartners
ondervinden echter dat het huidige beroepsonderwijs hiervoor onvoldoende is toegerust: de
gewenste innovaties komen niet goed van de grond omdat het huidige onderwijsmodel te
weinig ruimte, flexibiliteit en dynamiek biedt voor een effectieve ontwikkeling. Het bestaande
beroepsonderwijs is te weinig:
 Multilevel: mbo en hbo opereren veelal gescheiden
 Multidisciplinair: opleidingen staan te veel los van elkaar
 Multilateraal: relaties tussen school (opleiding) en bedrijf zijn te veel één-op-één
 Gericht op co-makership: relaties van scholen en bedrijven zijn te veel louter
vraaggericht
 Gericht op regionale behoeften: opleidingen zijn te veel louter gericht op de eisen van de
landelijk kwalificatiestructuur.
De projectpartners vinden het noodzakelijk dat er een concreet en in de dagelijkse praktijk
getoetst onderwijsmodel komt, waarbij - binnen de kaders van de wet op het
beroepsonderwijs en de kwalificatiestructuur - voldoende speelruimte is voor op de regio
gericht co-makership. De ontwikkeling van zo’n onderwijsmodel willen de projectpartners
binnen het ReCoMa-Lab aan gaan.

Flexibel en dynamisch beroepsonderwijs voor co-makership nodig
Met het beoogde onderwijsmodel willen de projectpartners flexibel kunnen inspelen op de
innovatiebehoeften van het regionale bedrijfsleven die in co-makership rond regionale
thema’s ontstaan. Deze flexibiliteit houdt in dat de innovatievragen door het
beroepsonderwijs in de relevante mbo- en hbo-opleidingen snel en effectief worden
uitgezet als leerprestaties voor multidisciplinaire en multilevel studententeams, al naar
gelang de aard en inhoud van de vragen. Verder betekent deze flexibiliteit dat docenten
snel ingevoerd kunnen worden op de innovatiecontext en –inhoud, zodat ze samen met
de praktijkbegeleiders een adequate begeleiding kunnen bieden aan de teams en bij de
kenniscirculatie. Tot slot betekent de flexibiliteit dat er afhankelijk van de regionale
innovatiebehoeften nieuwe leerlijnen of combinaties van opleidingen in het
beroepsonderwijs kunnen ontstaan. Hoe de gewenste flexibiliteit in het beroepsonderwijs
gerealiseerd kan worden is een belangrijke vraag in het experiment van het ReCoMa-Lab.
In de uitgangssituatie van het ReCoMa-Lab, zoals die door het lectoraat in 2011
bijlage 2. Projectplan IA ReCoMa-Lab v.20120223
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gecreëerd is, zijn al een aantal voorwaarden geschapen voor een flexibele aanpak van
het beroepsonderwijs. Deze zijn:
 Docenten zijn beschikbaar voor het ReCoMa-Lab
 Docenten verwerven via onder andere docentenstages en gastcolleges de volgende
competenties:
o kunnen werken en doceren in multidisciplinaire teams van studenten
o kunnen werken en doceren in multidisciplinaire teams van docenten
o de taal en context van de bedrijven kunnen verstaan en toepassen in curricula
en leerwerkcontexten voor de studenten
o kunnen leren van eigen en andere docentenstages
o gastcolleges kunnen geven voor de betrokken bedrijven
o betreffende innovatieopdrachten kunnen vertalen naar reguliere onderwijs- en
leerprestaties
o het leren kunnen afstemmen op de leerwerkplaats van de studenten
o integraal, multidisciplinair en multilevel mindset kunnen ontwikkelen
o zelf een levenlang leren
o co-makership kunnen toepassen binnen de eigen werkwijze en die kunnen
overdragen naar collega’s en studenten
 In het schoolritme van mbo en hbo van vier perioden van 10 weken zijn
studentenplaatsen in de betrokken opleidingen beschikbaar voor het in teams
uitvoeren van de leerprestaties
Verdere flexibilisering van het beroepsonderwijs willen de partners in het ReCoMa-Lab
gaan bereiken door:
 Opnemen (inplannen) van vrije ruimte in de opleidingsprogramma’s zodat
studenten/deelnemers leerprestaties kunnen leveren ten aanzien van regionale
innovatiethema’s voortkomend uit co-makership met de regionale bedrijven
 Continue instroom op de innovatievragen/bedrijvenopdrachten, die kort na het
indienen ervan aan studententeams ter beschikking worden gesteld.
 Werkwijze en afspraken in de schoolorganisaties met opleidingmanagers,
lijnmanagers en andere staf medewerkers (P&O, Kwaliteit) om de benodigde
docentencompetenties en kennis voor de innovatievragen snel te realiseren en om
gewenste nieuwe leerlijnen en combinaties van opleidingen snel en verantwoord aan
te bieden.
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2. Beschrijf de doelen, resultaten en effecten.
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
Beschrijf de doelen waar het project naar streeft (maximaal twee)

Het doel van het ReCoMa-Lab is om eind 2015 een aan de praktijk getoetst
innovatiegericht onderwijsmodel bij Alfa-College en Stenden Hogeschool beschikbaar te
hebben in de regio Zuid-Drenthe en de overdraagbaarheid van dit model naar andere
regio’s verkend te hebben
De regionale thema’s van het co-makership in het ReCoMa-Lab in Zuid-Drenthe zijn:




Versterking Toerisme
Zorg & Wonen

De uitgangspunten van het beoogde onderwijsmodel zijn:









Bieden van beroepsonderwijs – in relevante opleidingen, combinaties daarvan en in
leerlijnen - gebaseerd op de innovatievraagstukken uit de regio, die in co-makership met
clusters van bedrijven zijn ontwikkeld
Werken in multidisciplinaire en multilevel teams van studenten, werknemers en docenten
Leren en werken in de werkpraktijk van (samenwerkende) bedrijven
Leren van elkaar via leergemeenschappen (zie ook paragraaf leergemeenschappen)
Genereren, delen en overdragen van innovatieve kennis op regionale thema’s door alle
deelnemers en bedrijven
Diplomeren conform de landelijke kwalificatiestructuur en certificeren van aanvullende
regionaal georiënteerde competenties
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Beschrijf de beoogde resultaten in termen van producten en processen
(maximaal drie per doel)

Het Innovatiearrangement ReCoMa-Lab zal uitmonden in een omschreven, getoetst en in
de praktijk werkend onderwijsmodel met condities en aanbevelingen over de
toepasbaarheid binnen het beroepsonderwijs. De beoogde resultaten van het ReCoMaLab zijn:

1. Een praktijkgetoetst, innovatiegericht onderwijsmodel
Het ReCoMa-Lab resulteert in een getoetst onderwijsmodel bij Alfa-College en Stenden
Hogeschool, dat inhoudelijk en organisatorisch is toegerust voor:
 actueel beroepsonderwijs op regionale innovatiethema’s
 genereren, delen en overdragen van in co-makership ontwikkelde kennis.
Dit onderwijsmodel voorziet in onder andere:
 Leerprestaties waarmee innovatievragen adequaat kunnen worden opgepakt op de
werkvloer: stages, studie-, onderzoeks- en afstudeeropdrachten, gebaseerd op ‘real
life learning’
 Studentenplaatsen in multidisciplinaire en multilevel teams om uitvoering aan de
leerprestaties te geven (100 in projectperiode)
 Aangepaste leerinhoud toegesneden op innovatievraagstukken van de regio
 Gastdocentschappen uit bedrijven en onderwijs, docentenstages, workshops, buddy’s
voor docenten, studenten, managers en werknemers
 Leergemeenschappen op alle organisatieniveaus van alle betrokken partijen
 Nieuwe samenhangende leerlijnen (horizontaal tussen opleidingen, sectoren en
vertikaal in de beroepskolom MBO-HBO) en nieuwe combinaties van opleidingen
(MBO-HBO)
 Circulatie van (nieuwe) kennis, die in leerprestaties wordt gegenereerd
 Afspraken tussen geledingen binnen en tussen scholen om flexibel in te kunnen
spelen op dynamiek van innovatievragen

2. Bijgestelde kwalificaties en certificatie van studenten en docenten
Het ReCoMa-Lab resulteert in bijgestelde kwalificaties van studenten en docenten op de
innovaties en de betrokkenheid van multidisciplinaire clusters van bedrijven daarbij. Met
de uitvoering van het nieuwe, innovatiegerichte onderwijsmodel ontwikkelen studenten
van Alfa-College en Stenden Hogeschool en lerende medewerkers van betrokken
bedrijven, innovatiecompetenties op de regionale thema’s. Deze competenties geven de
afgestudeerden een regionale meerwaarde, welke gevalideerd worden met een regionaal
erkend certificaat, dat in aanvulling op het landelijk erkende diploma wordt verkregen.
Het gaat om:
 circa 30 gecertificeerde mbo- en hbo docenten, die de teams van studenten en
lerende medewerkers begeleiden in het nieuwe onderwijsmodel en zelf ook leren met
betrekking tot de innovaties uit dat beroepenveld.
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circa 100 gecertificeerde studenten en lerende bedrijfsmedewerkers, die daarmee
hebben aangetoond dat zij in aanvulling op de eisen van de kwalificatiestructuur
beschikken over voor de regio relevante innovatiecompetenties.

3. Aanbevelingen voor transfer van het onderwijsmodel naar andere regio’s
Het ReCoMa-Lab resulteert in met onderzoek onderbouwde aanbevelingen over het
overdragen van het in Zuid-Drenthe ontwikkelde innovatiegerichte onderwijsmodel naar
andere regio’s.
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4.

Omschrijf de doelgroep(en) waarop de innovatie zich richt. En beschrijf
de te verwachten effecten bij deze doelgroepen.

De doelgroepen van het ReCoMa-Lab zijn:
1. Studenten van Alfa-College en Stenden Hogeschool
Het gaat om studenten van Alfa-College, die meedoen aan opdrachten, die voortkomen
uit de innovatievraagstukken van het regionale co-makership. Het betreft studenten uit
de volgende opleidingen:
 Toerisme
 Facilitaire dienstverlening
 Economie
 Zorg
 Welzijn
 Techniek, Bouw en Engineering
 ICT
En het gaat om studenten van Stenden Hogeschool, die meedoen aan de opdrachten, die
voortkomen uit de innovatievraagstukken van het regionale co-makership. Het betreft
studenten uit de volgende opleidingen:
 Tourism
 Leisure
 Commerce
 Business
 Hotel
 ICT
 Social Works
 Techniek / Duurzaamheid
2. Lerende werkenden
Het gaat om medewerkers van de betrokken bedrijven die toegevoegd zijn aan de
studententeams om eigen leerdoelen te behalen. Dit kunnen nieuwe of zittende
medewerkers zijn, uitvoerenden of leidinggevenden.
3. Docenten
Het gaat om docenten uit de bovenvermelde opleidingen, die begeleiding bieden bij de
opdrachten, die voortkomen uit de innovatievraagstukken van het regionale comakership. De docenten hebben er voor gekozen hun competenties op het vlak van leren
in co-makership met bedrijven verder te ontwikkelen.
4. Praktijkbegeleiders
Het gaat om de medewerkers van de betrokken bedrijven die de studententeams samen
met de docenten op de werkvloer begeleiden.
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5. Tactisch management en stafmedewerkers
Het gaat om managers, regiodirecteuren en stafmedewerkers van ondersteunende
onderwijsdiensten (P&O, P&C, kwaliteit, etc.), die in het nieuwe, innovatiegerichte
onderwijsmodel participeren.
6. Bedrijven
Het gaat om alle bedrijven uit de regionale samenwerkingsrelatie die
innovatieopdrachten hebben uitgezet bij het onderwijs.

De te verwachten effecten bij deze doelgroepen zijn:
1. Studenten hebben betere aansluiting op regionale arbeidsmarkt
De studenten zijn beter voorbereid op werken in innovatieve omgevingen die
multidisciplinair en multilevel van context zijn bij regionale bedrijven die in clusters aan
innovatie doen en regionaal economisch verbonden zijn. Daarmee hebben ze een betere
aansluiting op de regionale arbeidsmarkt vanwege een realistischer beroepsbeeld,
snellere inzetbaarheid en gecertificeerde innovatiecompetenties. Ook zijn ze meer
gemotiveerd tot doorleren.
2. Competentere docenten voor inrichten en begeleiden van leerprocessen in
co-makership
De docenten zijn beter in staat de organisatie van het onderwijsproces, de
leerwerkcontext en de toetsing in een multidisciplinaire omgeving in te richten.
Daarnaast kunnen ze beter begeleiding bieden aan multidisciplinaire en multilevel
studenten teams en zijn ze beter in staat van elkaar te leren. Docenten, die de
innovatieve praktijk van het regionale bedrijfsleven beter kennen, geven actueler
onderwijs gekoppeld aan wat regionaal speelt bij de bedrijven. Zij zijn ook beter in staat
studenten te wijzen op de mogelijkheden voor eigen talentontwikkeling, de waarde van
doorleren en de kansen op werk. Daarnaast zijn de docenten in het kader van comakership betere aanspreekpartners voor bedrijven en weten zij ook beter de weg naar
bedrijven te vinden.
3. Efficiëntere praktijkbegeleiders
De begeleiders van de studententeams uit de bedrijven leggen bij de uitvoering van de
leerprestaties een betere link tussen school en praktijk. Daarnaast zijn ze beter in staat
leerprocessen te sturen en te leren van alle betrokkenen. Het leren op de werkvloer is
daardoor efficiënter.
4. Managers en stafmedewerkers dragen beter bij aan onderwijsinnovaties
De uit het co-makership voortkomende onderwijsinnovaties worden door managers en
medewerkers van ondersteunende onderwijsdiensten sneller opgepakt en omgezet in
ontwikkeling van docenten, aanpassingen in de curricula, vorming van nieuwe leerlijnen
of combinaties van opleidingen, ed.
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5. Bedrijven hebben meer innovatiekracht
Bedrijven en instellingen uit de regionale allianties hebben meer innovatiekracht, omdat
ze kunnen beschikken over nieuwe kennis en (nieuwe) medewerkers met betere
innovatiecompetenties, dit mede door middel van de sterkere verbinding met het
onderwijs middels o.a de ReCoMa-lab opdrachten.
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3. Beschrijf het inhoudelijk experiment van uw project
Welke activiteiten worden ingezet om de beoogde resultaten en effecten
te bereiken.

De hoofdactiviteiten in het ReCoMa-Lab zijn:
1. Ontwerpen en ontwikkelen van het nieuwe, innovatiegerichte
onderwijsmodel
Het nieuwe, innovatiegerichte onderwijsmodel wordt in de regio Zuid-Drenthe ontworpen
en ontwikkeld. De innovatievragen voortkomend uit regionaal co-makership worden
uitgezet als leerprestaties voor multidisciplinaire en multilevel studententeams. De
daarmee samenhangende leerinhouden worden aangepast en verrijkt. Voor de
begeleidende docenten en praktijkbegeleiders worden competentieprofielen vastgesteld.
Met de betrokken managers en stafmedewerkers wordt een werkwijze ontwikkeld en
afgesproken voor een flexibele en gevalideerde uitvoering van het nieuwe
onderwijsmodel. Verder worden methodieken gemaakt voor het van elkaar leren in
leergemeenschappen en voor kenniscirculatie. De voornoemde elementen worden
geïntegreerd tot een innovatiegericht en op co-makership gestoeld onderwijsmodel.

2. Organiseren, testen en bijstellen van het onderwijsmodel in één regio
In de regio Zuid-Drenthe wordt bij de bedrijfspartners het nieuwe, innovatiegerichte
onderwijsmodel georganiseerd en uitgevoerd om het in praktijk te toetsen. Daarvoor
worden studentenplaatsen bij de betrokken opleidingen gecreëerd en worden
studenten/deelnemers geworven voor deelname in de multidisciplinaire en multilevel
teams. Dit wordt uitgevoerd door docenten, die zich in het kader van hun POP hebben
voorbereid via docentenstages, gastcolleges en andere activiteiten in en met de
deelnemende bedrijven / instellingen. Tijdens de uitvoering van de leerprestaties wordt
door de studenten, docenten en praktijkbegeleiders van elkaar geleerd in
leergemeenschappen. Achteraf worden de resultaten van de leerprestaties op
verschillende manieren gedeeld met medestudenten, docenten en medewerkers uit het
bedrijfsleven.

3. Monitoren, evalueren, beschrijven en onderzoeken van het onderwijsmodel
In het begin van het project worden de verwachtingen en criteria die de verschillende
partners in het ReCoMa-Lab hebben bij het nieuwe, innovatiegerichte onderwijsmodel in
kaart gebracht. Gedurende de ontwikkeling en het testen van het onderwijsmodel
worden door het lectoraat de opbrengsten beschreven en onderzocht hoe het in de
praktijk uitpakt en of ze aan de verwachtingen voldoen. Daarbij worden succesfactoren in
beeld gebracht. Niet alleen de beoogde resultaten, ook de voortgang van de innovatie
wordt voortdurend geëvalueerd en het experiment wordt zonodig bijgesteld. De te
verwachten effecten van het onderwijsmodel worden door een extern onderzoeker (Loek
Nieuwenhuis, Universiteit Tilburg) onderzocht.
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4. Verkenning van de transfermogelijkheden van het onderwijsmodel naar
andere regio’s
Op basis van de praktijkervaringen en onderzoeksgegevens met het nieuwe,
innovatiegerichte onderwijsmodel in Zuid-Drenthe wordt onderzocht hoe de overdracht
naar andere regio’s met andere thematiek, bedrijvigheid en sociaaleconomische context
succesvol kan plaatsvinden. Er wordt onderzocht hoe en welke onderdelen van de
innovatieve manier van werken overgedragen kan worden voor Stenden Hogeschool naar
de regio Leeuwarden en voor Alfa-College naar de regio Groningen. Ten behoeve van
transfermogelijkheden van het onderwijsmodel van de ene regio naar de andere wordt
door het lectoraat onderzocht welke regionale factoren en condities van belang zijn voor
het succes van het onderwijsmodel.
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Geef aan hoe deze activiteiten bijdragen aan het verdiepen/verbeteren
van de huidige praktijk. In het geval van een geheel nieuw experiment:
beschrijf de reden waarom dit experiment wordt gestart en hoe het past
binnen de innovatiestrategie van de instelling.

Alfa-College
Het ReCoMa-Lab is een nieuw experiment binnen Alfa-College, waar veel belang aan
wordt gehecht omdat het direct raakt aan het strategisch beleid en de instellingsbrede
speerpunten. De vierde koersuitspraak in het strategisch beleid luidt dat ‘Alfa-College het
onderwijs vorm geeft in dialoog met de partners in de regio. We betrekken belangrijke
samenwerkingspartners bij de inhoud en vormgeving van ons onderwijs. Denk aan
bedrijven en instellingen in de regio en scholen voor voortgezet onderwijs en hboinstellingen.’ En: ‘We ontwikkelen vernieuwende opleidingstrajecten, waarbij de grenzen
vervagen tussen vmbo, mbo en hbo en tussen onderwijs en bedrijfsleven. Regionale
thema’s en projecten zoals Healthy Ageing en Energy Valley vormen hierbij het
uitgangspunt.’
Alfa-College heeft binnen de kaders van het strategisch beleidsplan speerpunten
vastgesteld, zowel instellingsbreed als per regio. Het thema Zorg&Wonen is als onderdeel
van Healthy Ageing aangewezen als een instellingsbreed speerpunt. De werkgroep van
dit speerpunt wordt gevormd door de lector van het lectoraat Duurzame Innovatie in de
Regionale Kenniseconomie, de projectleider van het ReCoMa-Lab , een lid van het CvB,
de regiodirecteur van de opleidingen Sport en bewegen en een docent Zorg.
Dit toont aan dat ReCoMa-Lab een centrale plaats inneemt in de innovatiestrategie van
Alfa-College. (zie ook paragraaf Kruisbestuiving…)

Stenden Hogeschool
Voor Stenden Hogeschool is het ReCoMa-Lab een experimentele aanpak om het centraal
gekozen didactische concept verder te verdiepen en te verbeteren. Het gaat om het
concept Problem Based Learning (PBL) – Blended University. Het PBL model (volgens
Zwaal 2003) maakt duidelijk dat een groot aantal randvoorwaarden nodig zijn om dit
succesvol voor studenten toe te kunnen passen. Omdat dit niet altijd het geval is kiest
Stenden voor de PBL-Blended vorm.
In het ReCoMa-Lab wordt door Stenden Hogeschool m.n. in de opleiding International
Tourism Management, maar ook in de andere betrokken opleidingen, al doende
onderzocht op welke wijze de voorwaarden en uitgangspunten van PBL-Blended met het
te ontwikkelen onderwijsmodel toegepast en/of gerealiseerd kunnen worden:
1. PBL blended / Learning is gebaseerd op authentieke bedrijfsdilemma’s en cases
2. Het stimuleert de nieuwsgierigheid van toekomstige managers in de Toerismebranche
en daardoor hun ontwikkeling
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3. Het gaat uit van het toepassen van kennis in ‘real life cases’ en het leren is mede
gebaseerd op een continue feedback cyclus
4. Het gaat uit van het integreren van verschillende regio’s, internationaal en nationaal)
met het oog op het ontwikkelen/de uitrol van het programma/curriculum
5. Het voorziet in werkveldoriëntatie
6. Het gaat uit van leren door het uitwisselen van door studenten gegenereerde kennis
7. Het zet aan tot reflectie op het persoonlijk handelen in de rol van manager
8. Het maakt het curriculum aantrekkelijker voor studenten
9. Het legt de focus op het goed kunnen balanceren tussen belangen van economische,
ecologische en ethische aard.
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Beschrijf de actieve bijdragen van de projectpartners aan de activiteiten:
- op schoolniveau
- op het niveau van de bedrijven

Bijdrage van Alfa-College en Stenden Hogeschool
 In co-makership met de bedrijven ontwikkelen van- en experimenteren met het
nieuwe, innovatiegerichte onderwijsmodel in al zijn facetten
 Participeren in kenniskringen, kenniscirculatie en entameren van onderzoek
 Organiseren van het nieuwe onderwijsmodel en bieden van gelegenheid aan
studenten en docenten tot participatie daarin
 In het kader van het POP aan docenten de gelegenheid bieden de voor het nieuwe
onderwijsmodel benodigde competenties te verwerven
 Monitoren van het project en geven van feedback in interne evaluaties
 Certificeren (regionaal erkennen) van de begeleidingscompetenties van docenten in
het kader van co-makership op het gebied van regionale innovaties
 Certificeren (regionaal erkennen) van de innovatiecompetenties van studenten en van
lerende werkenden
Bijdrage van het lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie:
 Verbinden van projectpartners uit onderwijs en regionaal bedrijfsleven
 Katalysator zijn van de innovatievragen
 Onderzoeken van, beschrijven van en publiceren over het nieuwe onderwijsmodel
 Inbrengen expertise op het gebied van co-makership in de regionale kenniseconomie
Bijdrage van de bedrijven / instellingen:
 In co-makership met de onderwijsinstellingen ontwikkelen van- en experimenteren
met het onderwijsmodel
 Participeren in kenniskringen en kenniscirculatie
 Inbrengen innovatie-expertise via docentenstages en gastcolleges
 Ter beschikking stellen van onderzoek- en scholingsgelegenheid en van
leerwerkplekken
 Erkennen van de begeleidingscompetenties van docenten in het kader van comakership op het gebied van regionale innovaties
 Erkennen van de innovatiecompetenties van studenten en van lerende werkenden
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4. Beschrijf de innovatie in het project
Geef aan welke oplossingen die elders zijn gevonden, relevant zijn voor
dit project. Hoe wordt gebruik gemaakt van de resultaten daarvan in dit
project? Wat voegt dit project toe aan de reeds gevonden oplossingen?

Eerdere oplossingen en voortzetting daarvan
In meerdere innovatieprojecten van HPBO is geëxperimenteerd om een betere
aansluiting te krijgen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Daaruit is gebleken dat
werkplekleren, heterogene studententeams en werken aan authentieke
praktijkopdrachten succesvol kunnen zijn, mits docenten goed ingevoerd zijn in de
gevraagde innovaties uit het werkveld. ReCoMa-Lab maakt gebruik van de ervaringen
met deze concepten maar gaat ook een stap verder door:
 deze concepten uit te breiden tot een integrale aanpak van het op innovaties gerichte
beroepsonderwijs , dat inhoud en vorm krijgt in co-makership met bedrijven
/instellingen en dat multilevel, multidisciplinair, multilateraal en regionaal
georiënteerd is;
 de competenties van de begeleidende docenten breed te ontwikkelen en te
certificeren/erkennen.

Kruisbestuiving tussen innovatieve projecten van het Alfa-College
Voor het ReCoMa-Lab zijn een tweetal innovatieprojecten van groot belang. Dit zijn het
succesvolle Value in the Valley en het vervolg Value beyond the Valley. Daar waar deze
projecten echter werken vanuit het onderwijs (studenten werken en leren in een eigen
omgeving aan echte praktijkopdrachten op het gebied van innovatie en duurzaamheid)
richting de regionale bedrijven (leer- en werkgemeenschappen worden gestimuleerd tot
innovaties), zijn in ReCoMa-Lab juist de bestaande kenniskringen rond regionale
innovatiethema’s het startpunt waar het onderwijs zich op gaat (in)richten.
In het ReCoMa-Lab is de Community of Practice (CoP) sterk ontwikkeld, terwijl in Value
in the Valley de Community of learners (CoL) juist ontwikkeld is en in Value beyond the
Valley nog verder ontwikkeld zal worden. De unieke situatie biedt de partners van beide
projecten de mogelijkheid elkaars aanpak te spiegelen en ervaringen te delen. In
ReCoMa-Lab zal van de modellen en ervaringen van Value in the Valley gebruik worden
gemaakt, waarbij het met name gaat om de praktijk van de CoL(eerder aangeduid als
leergemeenschappen).

Innovaties van ReCoMa-Lab
De innovaties van het project ReCoMa-Lab zijn:
 Multidisciplinair en multilevel samengestelde teams van MBO- en HBO studenten en
docenten van de drie scholen, waaraan ook lerende werknemers deelnemen
 Docentenstages gericht op de twee specifiek regionale innovatiethema’s
 Uitsluitend reële leervragen en –opdrachten op basis van de specifieke
innovatievragen voortkomend uit het regionale co-makership.
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Het in samenhang integreren van bovenstaande innovaties in een nieuw onderwijsmodel
dat gedragen en gecertificeerd/erkend is door het regionale bedrijfsleven en toepasbaar
binnen de kwalificatiestructuur en wetgeving van zowel het MBO als het HBO
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B. Projectfasering en -planning
5. Geef aan welke fasen het project heeft, welke activiteiten zijn gepland
en welke resultaten worden verwacht. (desgewenst kunt u de samenhang
tussen de activiteiten in een schema weergeven)
Beschrijf de samenhang en planning van fasering, activiteiten en
resultaten in het project
ReCoMa-Lab kent drie fasen, waarin het nieuwe, innovatiegerichte onderwijsmodel vanuit
het initiatief bij het lectoraat experimenteel ontwikkeld wordt:
Fase 1. Projectopstart
Fase 2. Ontwikkeling, testen en bijstellen van het onderwijsmodel in Zuid-Drenthe
Fase 3. Verkennen van transfermogelijkheden van het onderwijsmodel naar andere
regio’s
In fase 1 vindt de opstart van het project plaats door de projectorganisatie in te richten
en die te verbinden met de huidige organisatie van het lectoraat.
Deze fase loopt van 1 april 2012 tot de start van het nieuwe schooljaar rond 1 september
2012.
In fase 2 vindt gedurende de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 de ontwikkeling, het
uittesten en het bijstellen van het onderwijsmodel plaats. In 2013 -2014 wordt daar de
implementatie en borging van het onderwijsmodel of van de succesvolle elementen
daaruit aan toegevoegd.
Alle activiteiten van de eerste twee fasen vinden plaats in de regio Zuid-Drenthe rond de
thema’s van het co-makership; Versterking Toerisme en Zorg&Wonen.
In fase 3 wordt verkennend onderzocht hoe het ontwikkelde, innovatiegerichte
onderwijsmodel naar andere regio’s overgedragen kan worden.
Deze fase start in het schooljaar 2014-2015 en loopt door tot afronding van het project
in maart 2015.

In het volgende zijn de projectfasen en –activiteiten nader beschreven.
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De drie projectfasen van het ReCoMa-Lab zijn:
Fase 1. Opstarten project
Looptijd

1 april 2012 – 31 augustus 2012

Resultaat

Het project is volledig ingericht om het experiment ReCoMa-Lab in ZuidDrenthe uit te gaan voeren.
Op basis van de eerste ervaringen met en onderzoeksresultaten van het
experiment zijn de basiselementen en –condities van het
onderwijsmodel geïdentificeerd en beschreven.

Activiteiten

1.1 Projectmanagement en –ondersteuning
1.2 Definiëren en ontwerpen van basiselementen en –condities van het
onderwijsmodel
1.3 Monitoring & onderzoek en procesevaluatie

Fase 2. Ontwikkelen, testen en bijstellen van het onderwijsmodel in ZuidDrenthe
Looptijd

1 september 2012 – 31 augustus 2014

Resultaat

Inzicht in hoe en in hoeverre het in de praktijk geteste onderwijsmodel
in co-makership van beroepsonderwijs met bedrijven vormgegeven en
flexibel georganiseerd kan worden. Het in de praktijk geteste
onderwijsmodel heeft een plaats verworven bij de projectpartners in
Zuid-Drenthe. Er is zowel in de opleidingsteams als de ondersteunende
diensten van het beroepsonderwijs een werkwijze ingevoerd waarmee
flexibel kan worden ingespeeld op regionale innovatievragen van de
bedrijven.
Door onderzoek is kennis verkregen wat wel en niet werkt en hoe het
onderwijsmodel of onderdelen daarvan in de staande
onderwijsorganisatie in te passen zijn.

Activiteiten

2.1
2.2
2.3
2.4

Projectmanagement en –ondersteuning
Ontwerpen, testen en bijstellen van het onderwijsmodel
Implementatie en borging van het onderwijsmodel in Zuid-Drenthe
Monitoring & onderzoek en procesevaluatie

Fase 3. Verkennen van transfermogelijkheden van het onderwijsmodel naar
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andere regio’s
Looptijd

1 september 2014 – 31 maart 2015

Resultaat

Aanbevelingen over op welke wijze en onder welke condities het in
Zuid-Drenthe ingevoerde onderwijsmodel ook in andere regio’s kan
worden ingevoerd.
Uit het onderzoek is kennis verkregen welke (regionale) factoren daarbij
van belang zijn en hoe het onderwijsmodel daarop aangepast kan
worden.

Activiteiten

3.1 Projectmanagement en –ondersteuning
3.2 Inventariseren mogelijkheden en voorwaarden voor transfer van het
onderwijsmodel naar andere regio’s
3.3 Monitoring & onderzoek en procesevaluatie
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Projectactiviteiten in fase 1. Projectopstart
Activiteit 1.1 Projectmanagement en –ondersteuning
Tijdsplanning

1 april 2012 – 31 augustus 2012

Omschrijving









Resultaten










Projectorganisatie en -administratie beschrijven en inrichten
Werkgroepen formeren en deelnemers informeren
Periodieke sessies met de kenniskring van het lectoraat om
afspraken te maken over overdracht van organiserende rol in het
experiment
Projectconcept breed uitdragen bij projectdeelnemers: studenten,
docenten en medewerkers bedrijven
Projectwerkzaamheden plannen voor fase 1
Uitwerken en plannen communicatie en PR intern voor de
partnerorganisaties en extern in de regio
Deelnemen aan HBPO activiteiten
Bijeenkomst stuurgroep
Bijeenkomsten werkgroepen
Ingerichte projectadministratie
Bekendheid bij alle deelnemende partners en studenten
Draagvlak bij alle deelnemende partners
Afspraken over rollen en verantwoordelijkheden tussen lectoraat en
de projectleider
Vastgesteld werkplan fase 1
Vastgesteld communicatieplan

Activiteit 1.2 Definiëren en ontwerpen van basiselementen van het
onderwijsmodel
Tijdsplanning

1 april 2012 – 31 augustus 2012

Omschrijving









Resultaten




Formuleren van verwachtingen en criteria van de projectpartners en
–deelnemers over het onderwijsmodel
Ontwikkelen van kaders voor inzet van studenten en docenten bij
innovatievragen rechtstreeks vanuit bedrijven
Ontwikkelen van competentieprofielen voor studenten
Ontwikkelen van competentieprofielen voor docenten en
praktijkbegeleiders met betrekking tot regionale innovaties
Ontwikkelen en uittesten van een basisaanpak voor het organiseren
van het onderwijsmodel
Ontwikkelen werkwijze voor leergemeenschappen (CoL’s)
Ontwikkelen werkwijze voor kenniscirculatie
Verwachtingen en criteria bij te ontwikkelen onderwijsmodel
Kaders voor ontwikkelen regionaal georiënteerde
innovatiecompetenties
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Competentieprofiel regionale innovatie voor studenten
Competentieprofiel regionale innovatie voor docenten
Competentieprofiel regionale innovatie voor praktijkbegeleiders
Model organisatie onderwijsmodel
Model kenniscirculatie

Activiteit 1.3 Monitoring & onderzoek en procesevaluatie
Tijdsplanning

1 april 2012 – 31 augustus 2012

Omschrijving










Resultaten








Ontwikkelen monitor
Monitoren van de voortgang en rapporteren aan de projectleider
Beschrijven van onderdelen van het ontwikkelde onderwijsmodel
Periodieke sessies met kenniskring van het lectoraat
Afstemmen onderzoeksactiviteiten met extern onderzoeker
Maken opzet voor het extern onderzoek door studenten en
promovendi van Universiteit Tilburg
Opstellen evaluatieplan
Evalueren voortgang en opbrengsten innovatieproces
Instrument voor monitoring
Beschrijving onderdelen onderwijsmodel
Onderzoeksverslag met aanbevelingen voor verdere ontwikkeling
van onderwijsmodel
Gedetailleerd plan voor het extern onderzoek
Vastgesteld plan voor procesevaluatie
Verslag procesevaluatie fase 1

Projectactiviteiten in fase 2. Ontwikkeling en testen van het nieuwe,
innovatiegerichte onderwijsmodel
Activiteit 2.1 Projectmanagement en –ondersteuning
Tijdsplanning

1 september 2012 - 31 augustus 2014

Omschrijving









Projectwerkzaamheden plannen voor fase 2
Bijstellen projectorganisatie
Projectleiding en- verantwoordingsactiviteiten uitvoeren
Communicatie- en PR activiteiten uitvoeren
Netwerk met bedrijven onderhouden
Projectadministratie en –secretariaat uitvoeren
Deelnemen aan HBPO activiteiten

Resultaten





Bijeenkomsten stuurgroep
Bijeenkomsten projectteam
Vastgesteld werkplan 2012 – 2013
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Vastgesteld werkplan 2013 – 2014
Nieuwsbrieven, netwerkbijeenkomsten, publicaties, interviews
Actief netwerk met bedrijfspartners
Tussenrapportage aan HBPO

Activiteit 2.2 Ontwerpen, testen en bijstellen van het onderwijsmodel
Tijdsplanning

1 september 2012 – 31 augustus 2014

Omschrijving















Resultaten















Aanpassen curriculum van betrokken opleidingen
Ontwikkelen en uittesten van een werkwijze voor het organiseren
van het onderwijsmodel
Ontwikkelen van methoden en activiteiten voor kenniscirculatie,
zoals gastdocentschappen, colloquia, workshops, buddy’s
Ontwikkelen certificatie voor studenten en docenten
Ontwikkelen van nieuwe combinaties van (bestaande)
leerprogramma’s of onderdelen daarvan voor stages, studie- en
afstudeeropdrachten in multidisciplinaire werkomgevingen
Voorbereiden van docenten en praktijkbegeleiders door middel van
gerichte docentenstages, gastcolleges en het leren van elkaar
Intake van innovatievragen van (clusters van) bedrijven en
omzetten naar leerprestaties
Uitzetten van leerling-plaatsen bij de betrokken opleidingen van de
onderwijspartners
Matchen van studenten aan leerprestaties en samenstellen
multidisciplinaire en multilevel teams van studenten
Plannen, coördineren en uitvoeren van de leerprestaties in stages,
studie- en afstudeeropdrachten bij de partnerbedrijven
Organiseren van de CoL’s en CoP’s gericht op feedback en bijsturing
van het onderwijsmodel in de praktijk
Certificeren/erkennen van de innovatiecompetenties van studenten
en docenten
Aangepaste opleidingscurricula
Werkwijze organisatie onderwijsmodel
Werkwijze kenniscirculatie
Gastdocentschappen
Docentenstages
Op de werkvloer van bedrijvenpartners te verrichten leerprestaties
Multidisciplinaire en multilevel studententeams
Verslagen van CoL’s en CoP’s
Verbetervoorstellen
Gecertificeerde docenten
Gecertificeerde studenten
Aangepaste curricula van opleidingen
Nieuwe leerlijnen en / of combinaties van leerprogramma’s of
onderdelen daarvan
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Activiteit 2.3 Implementatie en borging van het onderwijsmodel in ZuidDrenthe
Tijdsplanning

1 september 2013 - 31 augustus 2014

Omschrijving






Resultaten








Ontwikkelen implementatieplan
Presenteren van ervaringen en onderzoek van onderwijsmodel bij de
projectpartners
Uitvoeren implementatie
Bijstellen onderwijsmodel aan praktijkervaringen
Implementatieplan
Brede bekendheid met onderwijsmodel
Verbetervoorstellen
Vastgestelde werkwijze en afspraken voor uitvoering van
onderwijsmodel
Verbeterde leerprestaties van studenten/deelnemers
Verbeterde deskundigheid (level verhoging) van docenten

Activiteit 2.4 Monitoring & onderzoek en procesevaluatie
Tijdsplanning

1 september 2012 – 31 augustus 2014

Omschrijving










Resultaten







Monitoren voortgang en rapporteren aan de projectleider
Evalueren van het innovatieproces
Beschrijven van onderdelen van het ontwikkelde onderwijsmodel
Onderzoeken van succes- en faalfactoren van het onderwijsmodel in
de praktijk
Onderzoeken en vaststellen hoe succesvolle onderdelen van het
onderwijsmodel in de partnerscholen een plek kunnen krijgen
Periodieke sessies met kenniskring van lectoraat
Afstemmen onderzoeksactiviteiten met extern onderzoeker
Uitvoeren extern onderzoek door studenten en promovendi van
Universiteit Tilburg
Beschrijving onderdelen onderwijsmodel
Onderzoeksverslag met aanbevelingen voor verdere ontwikkeling
van onderwijsmodel
Verslag extern onderzoek
Tussenverslag procesevaluatie fase 2
Eindverslag procesevaluatie fase 2
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Projectactiviteiten in fase 3. Transfer van het onderwijsmodel naar Leeuwarden
en Groningen
Activiteit 3.1 Projectmanagement en –ondersteuning
Tijdsplanning

1 september 2014 – 31 maart 2015

Omschrijving










Projectwerkzaamheden plannen voor fase 3
Bijstellen projectorganisatie
Projectleiding en- verantwoording
Communicatie- en PR activiteiten
Projectadministratie en –secretariaat
Organiseren eindconferentie
Deelnemen HBPO activiteiten
Opstellen eindverslag HPBO

Resultaten









Bijeenkomsten stuurgroep
Bijeenkomsten projectteam
Vastgesteld werkplan 2013 – 2014
Vastgesteld werkplan 2014 – 2015
Nieuwsbrieven, netwerkbijeenkomsten, publicaties, interviews
Conferentie
Eindverslag HPBO

Activiteit 3.2 Inventariseren mogelijkheden en voorwaarden voor transfer van
het onderwijsmodel naar andere regio’s
Tijdsplanning

1 september 2013 – 31 maart 2015

Omschrijving






Resultaten






Presenteren van het ontwikkelde onderwijsmodel aan scholen en
bedrijven in andere regio’s
In beeld brengen van regionale thematiek en co-makership van
beroepsonderwijs en bedrijven in andere regio’s van de
onderwijspartners
Inventariseren innovatiebehoeften en -voorwaarden van scholen en
bedrijven voor op co-makership gebaseerd onderwijsmodel in
andere regio’s
Presentatie over het in de praktijk ontwikkelde onderwijsmodel
Beschrijving innovatiebehoeften en –voorwaarden van regionale
bedrijven
Bekendheid met onderwijsmodel binnen de onderwijsinstellingen en
bedrijven in andere regio’s
Beeld van innovatiebehoeften en –wensen van bedrijven en
onderwijsinstellingen in andere regio’s
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Activiteit 3.3 Monitoring & onderzoek en procesevaluatie
Tijdsplanning

1 september 2014 – 31 maart 2015

Omschrijving









Resultaten






Monitoren voortgang en rapporteren aan de projectleider
Beschrijven en analyseren van thema’s en context in de andere
regio’s
Onderzoeken van factoren die van invloed zijn op transfer van het in
Zuid-Drenthe ontwikkelde onderwijsmodel
Periodieke sessies met kenniskring van lectoraat
Afstemmen onderzoeksactiviteiten met extern onderzoeker
Uitvoeren extern onderzoek
Evalueren innovatieproces
Beschrijving thematiek en mogelijkheden voor het ontwikkelde
onderwijsmodel in de andere regio’s
Eindverslag onderzoek met aanbevelingen
Eindverslag extern onderzoek door studenten en promovendi van
Universiteit Tilburg
Verslag procesevaluatie fase 3
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C. Samenwerkingsverband en projectorganisatie
6. Beschrijving samenwerkingsverband en projectorganisatie

Naam partner
samenwerkingsverband
Alfa-College

Stenden Hogeschool

Omschrijving rol en inhoudelijke
inbreng
 Penvoerder
 Projectmanagement
 Ontwikkelen, organiseren en
uittesten onderwijsmodel
 Onderzoeken




Naberhof
Coresta Noord
Hunnebed centrum
De Zorgzaak
Parc Sandur
Healthy Ageing
Van Boeijen
GGZDrenthe
Center Parcs De Huttenheugte









Omschrijving deskundigheid




Inbreng netwerk
Ervaring management
innovatieprojecten
Ervaren ontwikkelaars en
onderzoekers
Vak en didactische expertise
Lectoraatsdeskundigheid

Ontwikkelen, organiseren en 
uittesten onderwijsmodel

Onderzoeken



Inbreng netwerk
Ervaren ontwikkelaars en
onderzoekers
Vak en didactische expertise
Lectoraatsdeskundigheid

Verstrekken van
innovatieopdrachten
Aanbieder van werklocatie
voor leerprestaties
Begeleiding van uitvoering
leerprestaties op de
werkvloer
Participeren in overleg op
strategisch en tactisch
niveau
Verzorgen gastcolleges

Inhoudelijke expertise op
vakgebied
Ervaring met aanpak van
innovatievraagstukken
Inbreng netwerk
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Rol en inbreng inhuur derden

In het ReCoMa-Lab worden alleen derden ingehuurd voor het verrichten van externe
evaluaties en onderzoek. Zie onderdeel D. Monitoring en Onderzoek voor een nadere
beschrijving van de rol en inbreng van deze externe partijen. Het gaat om de volgende
partijen:
Breuer Institute
De evaluatie van het innovatieproces van het ReCoMa-Lab wordt uitgevoerd door een
externe partij, Breuer Institute. Aan de hand van een evaluatieplan wordt drie keer
tijdens de uitvoering procesevaluaties uitgevoerd. Daarvan wordt verslag gedaan aan de
projectleider.
Universiteit Tilburg, Onderzoeksgroep Loek Nieuwenhuis
Een deel van het onderzoek naar de effecten van het onderwijsmodel op de verschillende
doelgroepen wordt verricht door een externe onderzoeker, Loek Nieuwenhuis, hoogleraar
Universiteit van Tilburg. Tezamen met het lectoraat Duurzame Innovate in de Regionale
Kenniseconomie geeft Loek Nieuwenhuis op basis van de specialismen van beide partijen
invulling aan het onderzoek naar de effecten van het ontwikkelde onderwijsmodel (zie
verder onderdeel D van deze aanvraag).
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Beschrijf de projectorganisatie
Stuurgroep
Het eigenaarschap van het project ligt bij de ondertekenaars van de
samenwerkingsovereenkomst van het project ReCoMa-Lab. De samenwerkende partijen
leveren allen een vertegenwoordiger voor de stuurgroep van het project:
 Lid CvB van Alfa-College
 Head of School van Stenden Hogeschool
 Twee directielid van de bedrijfspartners; één per thema
 Lector van het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie
De stuurgroep treedt op als projecteigenaar en is verantwoordelijk voor de inhoud,
voortgang, en het financiële beheer van het ReCoMa-Lab project. Het ROC Alfa-college is
de penvoerder van het project en verantwoordelijk voor de juiste afwikkeling van de
projectfinanciën in het samenwerkingsverband en de verantwoording daarover aan
HPBO.

Projectleider
De stuurgroep stelt een projectleider aan, deze werkt in opdracht van de stuurgroep en
is functioneel verantwoordelijk voor de inhoud, voortgang en het financiële beheer van
het project volgens het goedgekeurde projectplan en de (voor de subsidie) geldende
condities door HPBO. De projectleider legt verantwoording af in de stuurgroep van het
project. De projectleider richt de operationele projectorganisatie in. De projectleider geeft
leiding aan de dagelijkse gang van zaken in het ReCoMa-Lab.

Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie
Het lectoraat is verantwoordelijk voor de kennisnetwerken met de bedrijven , het
aanleveren van de innovatieopdrachten , het co-makership waarin die ontstaan, het
onderzoeken van en het publiceren over het te ontwikkelen model in zoverre dat dat past
in de lectoraatsopdracht van de lector. De bevindingen tijdens en de resultaten van dat
onderzoek worden regelmatig afgestemd met de projectleider en de stuurgroep van het
project, De lector werkt samen met prof. Dr. Loek Nieuwenhuis die, als extern
onderzoeker van het project, de effecten van het nieuwe onderwijsmodel bestudeert.

Werkgroepen
De medewerkers van het ReCoMa-Lab vormen werkgroepen gericht op de hoofdtaken:
Ontwikkeling en testen (OT), Implementatie en borging (IB), Transfer (T) en Onderzoek
(O). Elke werkgroep heeft een voorzitter.
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De samenstelling van de werkgroepen is:
Werkgroep ontwikkeling en testen (OT)
 Mbo- en hbo docenten uit betrokken opleidingen
 Praktijkbegeleiders van de bedrijfspartners
 Hbo-coördinator (voorzitter)
 Mbo- en hbo-medewerkers van P&O, Kwaliteitszorg en Examencommissies
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor zowel het ontwerpen en ontwikkelen van het
onderwijsmodel alsook het organiseren van de experimentele uitvoering alsook het
uittesten en bijstellen ervan.
Werkgroep implementatie en borging (IB)
 Managers mbo en hbo van betrokken opleidingen in de betreffende regio’s
 Managers en HRM medewerkers van de bedrijfpartners
 Crebo regisseurs (Alfa-College)
 MBO- en HBO medewerkers Kwaliteitszorg en Examencommissies
Het is de verantwoordelijkheid van het management van de onderwijsinstellingen te
komen tot implementatie en borging van het nieuwe onderwijsmodel. Zij laten zich hierin
ondersteunen door de daarvoor verantwoordelijke organisatieonderdelen in de eigen
instelling.
Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijven en onderwijsinstellingen te werken aan
de certificering/ landelijke of regionale erkenning van de (nieuwe) competenties en
vaardigheden van de docenten en studenten die geparticipeerd hebben in het ReCoMaLab.
Werkgroep transfer (T)
 Regiodirecteur (Alfa-College) en Head of School (Stenden Hogeschool)
 Management bedrijfspartners
 Managers mbo en hbo van betrokken opleidingen
 Vertegenwoordigers van onderwijsteams van betrokken opleidingen
 Mbo- en hbo-medewerkers Kwaliteitszorg en Examencommissies
Voor de verkenning van de mogelijkhedentransfer van het onderwijsmodel naar andere
regio’s (Stenden naar regio Leeuwarden en Alfa-college naar regio Groningen en
Hardenberg) hebben de regiodirecties en het management van de twee
onderwijsinstellingen een belangrijke input te leveren.
Werkgroep onderzoek (O)
 Lector Duurzame Innovatie in de regionale Kenniseconomie
 Kenniskring van het lectoraat
 Extern onderzoeker: Loek Nieuwenhuis, Universiteit Tilburg
Het lectoraat is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de ontwikkeling, implementatie
en transfer van het onderwijsmodel. Daarvoor zijn kenniskringleden steeds nauw
betrokken bij de andere werkgroepen. De extern onderzoeker is verantwoordelijk voor
het onderzoek naar de effecten van het onderwijsmodel op de doelgroepen.
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Leergemeenschappen
Binnen ReCoMa-Lab worden diverse leergemeenschappen onderscheiden met in
oplopende mate complexiteit van kennisontwikkeling en –deling:
1. Communities of Interest (COI)
Men is geïnteresseerd, een nog betrekkelijk vrijblijvende vorm van kennisuitwisseling en
kennisontwikkeling: de volgers uit het bedrijfsleven vormen deze groep.
2. Communities of Learners (COL)
Men is gemotiveerd om van en met elkaar te leren vanuit de inbreng van eigen
expertise en die uitdiepen of verdiepen: de partners uit de werkgroep Implementatie en
Transfer.
3. Communities of Innovative learners (COIL)
Men leert vaker transformatief, waarmee bedoeld wordt dat als gevolg van onderlinge
interacties en uitwisseling van ervaringen, eerdere opvattingen en waarden kunnen
verschuiven of vervangen worden door nieuwe. Hiertoe behoren in dit project drie
groepstypes:
 op het niveau van het gehele project is dat de gezamenlijkheid van alle
projectpartners
 op het niveau van de teams zijn dat de multilevel en multidisciplinaire docententeams
en de multidisciplinaire en multilevel studententeams
 op het niveau van de onderwijsinstellingen zijn dat de betrokken
organisatieonderdelen die samenwerken met het lectoraat op regionaal co-makership
Ook de kenniskring van het lectoraat is een COIL.
4. Communities of Practice (CoP)
Men leert samen op gedeelde innovatievraagstukken, al doende in een reële en
gedeelde praktisch leerwerkpraktijk. Hiertoe behoren in dit project twee groepstypes: op
projectniveau het gehele projectteam en op het niveau van de innovatieopdrachten, die
in co-makership zijn opgesteld, de partijen rondom de diverse afzonderlijke opdrachten
waar men op de ReCoMa-Lab-locaties in het bedrijfsleven leert en werkt
Vormen van samenwerking en onderlinge relatie:
De COIL’s
 COIL nr 1:
de kenniskring en de samenwerkende bedrijven - deze ontwerpen in co-makership de
innovatievraagstukken en formuleren daaruit innovatieopdrachten voor het onderwijs
 COIL nr 2:
het project met alle partners – deze ontvangen deze opdrachten uit COIL 1 en zetten
die uit in het onderwijs
 COIL nr 3:
de docententeams - zij verbinden de opdrachten aan studenten en het onderwijs en
leren van elkaar hoe dat multidisciplinair en multilevel te doen
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COIL nr 4: de studententeams - zij bereiden de opdrachten gezamenlijk voor en daar
waar mogelijk voren ze die in kleine teams uit, ze leren van elkaar multidiscilplinair
en multilevel

De COL
 COL1:
de faciliterende partijen - zij leren van de werkwijze en context van met name COIL 2
en 3 en koppelen hun expertise aan die uitkomsten
De COP’s
 de COP ’s x t/m y
de diverse afzonderlijke innovatieopdrachten die op de locaties van de ReCoMa-Lab
bedrijven worden uitgevoerd: multilevel en multidisciplinair, al doende lerend in de
reële werkpraktijk
De bedrijven, instellingen en/of overheden dragen bij aan het aanleveren van de
authentieke projectopdrachten en participeren zelf ook in COI’s, COL’s en COIL’s en
uiteraard de COP’s.
De onderwijsinstellingen willen profiteren van de opbrengst van alle
leergemeenschappen. Om hier al een begin mee te kunnen maken vanaf de start van de
innovatie is er een inhoudelijke verbinding gemaakt tussen de leergemeenschappen en
het management van de betrokken opleidingen. Het is de gedeelde verantwoordelijkheid
van de projectleider, de projectgroep en het management in het onderwijs elkaar van
meet af aan te informeren en te betrekken bij de innovaties en samen te zoeken naar
mogelijkheden en oplossingen voor de verduurzaming van de innovaties / het nieuwe
onderwijsmodel.
De concretisering hiervan wordt in co-makership uitgevoerd en al doende ontdekt en
geleerd.
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Maak een organigram om de projectorganisatie in beeld te brengen
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D. Monitoring en onderzoek
Het onderzoek dient voortgangsgegevens op te leveren op het niveau van
de beoogde resultaten en de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve
effecten. Daarnaast dient de monitoring inzicht te geven in het
innovatieproces. (zie de toelichting in de Handreiking).
Welke onderzoeksvragen wil men aan de hand van het project
beantwoorden?

De onderzoeksvragen van ReCoMa-Lab zijn in onderstaande geformuleerd op diverse
niveaus:
Sturing van het innovatieproces
1. Voldoet het project ReCoMa-Lab gedurende de uitvoering aan de condities van
effectief innoveren en hoe kan daarin bijgestuurd worden?
Inhoud van de innovatie
2. Komt het regionaal co-makership voldoende tot zijn recht in het gehanteerde
onderwijsmodel en de beoogde implementatie binnen dit project?
3. In welke mate draagt dit model toe aan de kwaliteit van de docenten met betrekking
tot vernieuwend vakmanschap? Worden bijvoorbeeld die competenties voldoende
ontwikkeld en overgedragen, waarover de docenten en praktijkbegeleiders dienen te
beschikken om in multilevel en multidisciplinaire teams en in co-makership studenten
op de werkvloer te begeleiden?
4. In welke mate draagt dit model bij aan de loopbaan van de studenten/deelnemers in
de regionale kenniseconomie
5. In welke mate worden de benodigde leer- en werkcontexten effectief ingericht door
de docenten, praktijkbegeleiders, managers en ondersteunend
onderwijsmedewerkers voor de studenten / lerende werknemers?
6. Is het beoogde innovatiegerichte onderwijsmodel duurzaam inzetbaar en onder welke
condities?
Effecten van de innovatie
7. In welke mate wordt draagt dit model bij aan de versterking van de relatie tussen het
MBO en het HBO?
8. In welke mate draagt dit model bij aan de versterking van het regionale
bedrijfsleven?
9. In hoeverre is het model toepasbaar voor andere regio’s, andere clusters van
bedrijven en onderwijs
10. Is de bijdrage van de bedrijven aan de innovatie voor de arbeidsmarkt voldoende
zichtbaar gemarkeerd in de kwalificatiestructuur en de kwalificatiedocumenten voor
de betrokken studenten?
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Relatie tussen de inhoud en effecten van de innovatie
11. Draagt het ontwikkelde innovatiegerichte onderwijsmodel aantoonbaar bij aan een
verbeterde regionale concurrentiekracht en de verbeterde arbeidsmarktpositie van de
deelnemers?
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Geef aan wie het onderzoek gaat uitvoeren.
De uitvoerders van de monitoring en onderzoek zijn in onderstaande aangegeven op de
vier niveaus:
Sturing van het innovatieproces
De evaluatie van het innovatieproces wordt uitgevoerd door een externe partij, Breuer
Institute. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring met innovatieprocessen in de
publieke sector, waaronder Innovatiearrangementen. Gekozen is om het project een
spiegel door een externe, onafhankelijke partij voor te laten houden.
Inhoud van de innovatie
De inhoud van de innovatie wordt gemonitord door het lectoraat Duurzame Innovatie van
de Regionale Kenniseconomie. Ook het onderzoek naar de praktijk van ontwikkelen en
testen van het beoogde innovatiegerichte onderwijsmodel wordt uitgevoerd door het
lectoraat. Daarbij wordt de bestaande kenniskring van het lectoraat met onderzoekers
van Alfa-College, Stenden Hogeschool en een aantal leidende regionale bedrijven.
Effecten van de innovatie
De effecten van innovatie op de doelgroepen worden onderzocht door een combinatie
van het lectoraat en de onderzoeksgroep van Loek Nieuwenhuis van de Universiteit
Tilburg. De verdeling van onderzoekstaken wordt in de opstartfase van het project nader
bepaald.
Relatie tussen de inhoud en effecten van de innovatie
Ook de relatie tussen de inhoud van de innovatie en de te verwachten effecten op de
doelgroepen wordt door de combinatie van het lectoraat en de onderzoeksgroep van
Loek Nieuwenhuis uitgevoerd. De verdeling van onderzoekstaken wordt in de opstartfase
van het project nader bepaald.
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Geef aan hoe het onderzoek gaat plaatsvinden.

Het onderzoek in het ReCoMa-Lab gaat in twee hoofdlijnen plaats vinden:
 participerend monitoren, terugkoppelen en onderzoeken
 extern evalueren en onderzoeken

Participerend terugkoppelen, monitoren en onderzoeken
Leergemeenschappen
In de CoIL’s en de CoL bespreken de projectmedewerkers en studenten elke maand de
ervaringen van de uitgevoerde leerprestaties in de multidisciplinaire en multilevel teams
in de praktijk van het bedrijfsleven. Hierbij maken zij afspraken voor leerprestaties en
verbeteringen voor de komende periode.
In de CoP bespreken kenniskringleden elk kwartaal hoe de innovatievragen zijn
opgepakt, hoe de voortgang is en hoe kennisdeling plaatsvindt. Hierbij maken zij
afspraken voor de komende periode.
Inhoudelijk monitoren en evalueren
Met een interne inhoudelijke evaluatie wordt elke fase onder leiding van het lectoraat
door de projectpartners geëvalueerd en besloten hoe het project in de komende fase
wordt voortgezet. Deze inhoudelijke evaluatie vindt plaats op basis van de gegevens die
met de monitoring door het lectoraat zijn verkregen.

Extern evalueren en onderzoeken
Extern evalueren van het innovatieproces
Door Breuer Instsitute wordt de voortgang en sturing van het innovatieproject
geëvalueerd door lezen van verslagen en het houden van interviews. Hierover wordt drie
keer verslag gedaan aan de projectleider.
Extern onderzoeken van resultaten en effecten
Het onderzoek van resultaten en effecten vindt plaats door een combinatie van het
lectoraat en de onderzoeksgroep van Loek Nieuwenhuis. Door Loek Nieuwenhuis worden
de resultaten en effecten van het ontwikkelde onderwijsmodel onderzocht met de inzet
van promovendi en studenten. Daarvoor worden onderzoeksopdrachten en/of –gebieden
geformuleerd waarmee antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvragen van het
ReCoMa-Lab. Van de uitvoering en uitkomsten van dit onderzoek wordt periodiek en aan
het einde van het project verslag gedaan.
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E. Communicatie
Geef een samenvatting van het project in maximaal 1 A4 t.b.v. communicatiedoeleinden
Het dubbellectoraat, ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’, van Alfacollege en Stenden hogeschool ontwikkelt in co-makership met regionale clusters van
bedrijven, innovatievragen en opdrachten op regionale economische speerpunten in
Zuid-Drenthe. Het lectoraat organiseert vanaf 2011 dat hun studenten en docenten
samen op de innovatieopdrachten / -vragen ingezet kunnen worden.
Eigenlijk zouden de onderwijsinstellingen dit zelf moeten organiseren, maar dit lukt niet.
Het onderwijs is hier niet op ingericht. Alfa-college en Stenden hogeschool vinden het
belangrijk dat het beroepsonderwijs wel de innovatieopdrachten en vragen in de regio
samen met de bedrijven kan oppakken. Om dit mogelijk te maken ontwikkelden de
scholen met 9 regionale bedrijven het project ‘ReCoMa-Lab’.
ReCoMa-Lab staat voor Regionaal Comakership laboratorium. Het wil de werkwijze in het
huidige lectoraatlaboratorium ontwikkelen tot een structurele onderwijsaanpak met het
regionale bedrijfsleven.
Het doel is het ontwikkelen en testen van een adequaat onderwijsmodel dat gebaseerd is
op co-makership met clusters van regionale bedrijven.
Resultaten van het project
1. Het jaarlijks (70 pm) plaatsen van studenten en werkenden. De studenten komen uit
19 opleidingen van de 2 onderwijsinstellingen en werken in multidisciplinaire en
multilevel teams aan reële opdrachten bij betrokken bedrijven uit de regio. Ook zijn
er 16 docenten die de teams van studenten en lerende werkenden, scholen en
begeleiden bij het innovatieve onderwijs. Zij leren ook zelf over innovaties uit dat
beroepenveld.
2. Een getoetst onderwijsmodel, dat inhoudelijk en organisatorisch is toegerust voor
(a) actueel onderwijs op regionale innovatiethema’s
(b) genereren, delen en overdragen van de in comakership ontwikkelde kennis.
Verwachte effecten
1. afgestudeerden en lerende werknemers die aan specifieke vragen uit regionale
thema’s gewerkt hebben beschikken naast de landelijke kwalificaties ook over
competenties die gericht zijn op regionale innovaties. Deze competenties zijn door
betrokken bedrijven gecertificeerd / erkend en bieden een meerwaarde voor de
regionale arbeidsmarkt. Daardoor hebben afgestudeerden en lerende werknemers
meer kans om te (blijven) werken in de regio.
2. Docenten zijn beter in staat om actueel en dichter op de regionale werkplraktijk
afgestemd onderwijs aan te bieden en te begeleiden. De docenten zijn door bedrijven
gecertificeerd / erkend en hebben een meerwaarde voor het regionale comakership.
3. Versterking van de regio door de innovatieve kracht van de bedrijven en het
beroepsonderwijs in: a) actuele opleidingen met nieuwe leerarrangementen, b) een
praktijk waarin van elkaar geleerd wordt, en c) een betere onderlinge kenniscirculatie.
Transfer
In de laatste projectfase zal op basis van ervaringen en onderzoek in het ReCoMa-Lab de
mogelijkheid worden geïnventariseerd en beschreven voor transfer van het ontwikkelde
onderwijsmodel naar andere regio’s.
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Bijlage 3 – Projectbegroting
Regeling Innovatiearrangement 2010/2011
U kunt voor het maken van de projectbegroting gebruik maken van deze
voorbeeldprojectbegroting. Een toelichting vindt u in hoofdstuk 6 van deze handreiking.

PROJECTKOSTEN
Begroting in totalen

Personele
kosten
€

Overige
kosten
€

Totaal

Fase 1

177.244

21.000

198.244

Fase 2

714.312

35.000

749.312

Fase 3

158.396

25.500

183.896

Totaal

1.049.952

81.500

1.131.452
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Detailbegroting per fase
Fase 1: Looptijd van 1 april 2012 tot 31 augustus 2012

Activiteit 1.1

Uren

x Tarief

Kosten
€

Personele kosten
- Bedrijfsmedewerkers

126

62

7.812

- Bedrijfsdirecteuren

10

81

810

- CVB

8

81

648

- Regiodirecteuren

8

81

648

- Docenten

140

62

8.680

- Onderzoekers

32

62

1.984

- Projectleider

280

69

19.320

- HBO-coördinator

16

69

1.104

- Secretariële ondersteuning en administratie

320

38

12.160

- Lector

12

81

972

- Opleidingsmanagers

48

62

2.976

- Creboregiseurs

8

62

496

- P&O

12

62

744

- Examencommissie

8

62

496

- Kwaliteitsmedewerkers

24

62

1.488

Totaal personele kosten

60.338

Overige kosten
- PR-kosten

2.000

Totaal overige kosten

2.000

Totaal kosten Activiteit 1.1

62.338
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Activiteit 1.2

Uren

x Tarief

Kosten
€

Personele kosten
- Bedrijfsmedewerkers

962

62

59.644

- Docenten

652

62

40.424

- HBO-coördinator

36

69

2.484

- P&O

20

62

1.240

- Examencommissie

10

62

620

- Kwaliteitsmedewerkers

50

62

3.100

Totaal personele kosten

107.512

Overige kosten
- Uitvoeringskosten

4.000

Totaal overige kosten

4.000

Totaal kosten Activiteit 1.2

Activiteit 1.3

111.512

Uren

x Tarief

Kosten
€

Personele kosten
- Onderzoekers

140

62

8.680

- Lector

20

81

1.620

Totaal personele kosten
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Overige kosten
- Loek Nieuwenhuis / evaluatie

12

244

3.000

- Breuer Institute / evaluatie

74

161

12.000

Totaal overige kosten

15.000

Totaal kosten Activiteit 1.3

25.300

Totaal fase 1 (naar begroting in totalen)

199.150

Fase 2: Looptijd van 1 september 2012 tot 31 augustus 2014
Activiteit 2.1

Uren

x Tarief

Kosten
€

Personele kosten
- Bedrijfsdirecteuren

20

81

1.620

- CVB

16

81

1.296

- Projectleider

1.280

69

88.320

- Secretariële ondersteuning en administratie

1.600

38

60.800

Totaal personele kosten

152.036

Overige kosten
- PR-kosten

6.000

Totaal overige kosten

6.000

Totaal kosten Activiteit 2.1

158.036
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Activiteit 2.2

Uren

x Tarief

Kosten
€

Personele kosten
- Bedrijfsmedewerkers

2982

62

184.884

- Docenten

2880

62

178.560

- HBO-coördinator

104

69

7.176

- P&O

148

62

9.176

- Examencommissie

40

62

2.480

- Kwaliteitsmedewerkers

188

62

11.656

Totaal personele kosten

393.932

Overige kosten
- Uitvoeringskosten

7.000

Totaal overige kosten

7.000

Totaal kosten Activiteit 2.2

400.932

Looptijd van 1 september 2013 tot 31 augustus 2014
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Activiteit 2.3

Uren

x Tarief

Kosten
€

Personele kosten
- Bedrijfsmedewerkers

746

62

46.252

- HBO-coördinator

48

69

3.312

- Opleidingsmanagers

600

62

37.200

- Creboregiseurs

100

62

6.200

- Examencommissie

40

62

2.480

- Kwaliteitsmedewerkers

300

62

18.600

Totaal personele kosten

114.044

Totaal kosten Activiteit 2.3

114.044

Looptijd van 1 september 2012 tot 31 augustus 2014
Activiteit 2.4

Uren

x Tarief

Kosten
€

Personele kosten
- Onderzoekers

640

62

39.680

- Lector

160

81

12.960

Totaal personele kosten

52.640

Overige kosten
- Loek Nieuwenhuis / evaluatie

41

244

10.000

- Breuer Institute / evaluatie

74

161

12.000

Totaal overige kosten
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Totaal kosten Activiteit 2.4

74.640

Totaal fase 2 (naar begroting in totalen)

747.652

Fase 3: Looptijd van 1 september 2014 tot 31 maart 2015
Activiteit 3.1

Uren

x Tarief

Kosten
€

Personele kosten
- Bedrijfsdirecteuren

10

81

810

- CVB

8

81

648

- Projectleider

360

69

24.840

- Secretariële ondersteuning en administratie

480

38

18.240

Totaal personele kosten

44.538

Overige kosten
- PR-kosten

2.000

- Conferentie

8.000

Totaal overige kosten

10.000

Totaal kosten Activiteit 3.1

54.538

Looptijd van 1 september 2013 tot 28 februari 2015
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Activiteit 3.2

Uren

x Tarief

Kosten
€

Personele kosten
- Bedrijfsmedewerkers

775,5

62

48.084

- Regiodirecteuren

40

81

3.240

- Docenten

566

62

35.092

- HBO-coördinator

36

69

2.484

- Opleidingsmanagers

72

62

4.464

- Creboregiseurs

12

62

744

- Examencommissie

22

62

1.364

- Kwaliteitsmedewerkers

98

62

6.076

Totaal personele kosten

101.548

Overige kosten
- Uitvoeringskosten

1.500

Totaal overige kosten

1.500

Totaal kosten Activiteit 3.2

103.048

Looptijd van 1 september 2014 tot 31 maart 2015

Activiteit 3.3

Uren

x Tarief

Kosten
€

Personele kosten
- Onderzoekers

148

62

9.176

- Lector

48

81

3.888

Totaal personele kosten
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Overige kosten
- Loek Nieuwenhuis / evaluatie

8

244

2.000

- Breuer Institute / evaluatie

74

161

12.000

Totaal overige kosten

14.000

Totaal kosten Activiteit 3.3

27.064

Totaal fase 3 (naar begroting in totalen)

184.650
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PROJECTOPBRENGSTEN
€

%

452.581

40%

Alfa-college

244.185

21,6%

Stenden Hogeschool

208.440

18,4%

Totaal Onderwijs

452.625

40%

Naberhof

20.730

1,83%

Coresta Noord

21.778

1,92%

Hunnebedcentrum

20.730

1,83%

De Zorgzaak

20.730

1,83%

Parc Sandur

21.778

1,92%

Healthy Ageing

37.580

3,32%

Van Boeijen

20.730

1,83%

GGZ

20.730

1,83%

Center Parcs De Huttenheugte

20.730

1,83%

Andere bedrijven uit kenniskringen

20.730

1,83%

Totaal Bedrijfsleven

226.246

20%

1. Subsidiebedrag innovatiearrangement

2. Bijdragen partners
Onderwijs

Bedrijfsleven

Derden
Totaal Derden

3. Overige opbrengsten

Totaal opbrengsten (gelijk aan totaal projectkosten)
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Project ReCoMa-Lab
Projectnummer Alfa-college 10606 HPBO
Gelieve alleen gearceerde (lichtbruine) vakjes invullen s.v.p.

Naam declarant:

Naam organisatie/partner:

Maanddeclaratie: …………………………

Aantal uren week (van tot)

Project/Periode

Fase Activiteit

weeknrs:
van:
tot:

ReCoMaLab
(01-04-2012 tot 01-09-2012)

I Act. 1: Projectmanagement
Act. 2: Definieren & Ontwerpen
Act. 3: Monitoring

ReCoMaLab
(01-09-2012 tot 01-09-2014)

II Act. 1: Projectmanagement
Act. 2: Ontwerpen & testen
Act. 3: Implementatie
Act. 4: Monitoring

ReCoMaLab
(01-09-2014 tot 01-04-2015)

III Act. 1: Projectmanagement
Act. 2: Inventarisatie
Act. 3: Monitoring

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

Totalen:

Ondertekening declarant:

Ondertekening leidinggevende:

Ondertekening projectleider:

………………………………..

……………………………………….

……………………………………

………………………….

Datum: ………………………….

Datum:

…………………..

Datum:

Ruimte bestemd voor projectadministratie:

Totaal

