Prog ramma 3 december 13:00 tot 17:30
We l k o m d o o r I n e k e D e l i e s

13:00
Interactie
met de
deelnemers
via chat en
polls

14:00

Wer k sessies samen me t pleis t er plaat sen
Zeilsc hool
Pean

Hunebed
Centr um

Freder iksoord

De 4
Elementen

Alf acollege

NHL
S tenden

Europapar k

Met medewer king van Maaike de Jong, Ber t Pat huis, Har r ie
Wo l t e r s , C a t h r i e n P o s t h u m u s , P e t r a B a r t e l d s , H i l d e R o t m e n s e n ,
Rienk de Jonge & Ben Wielenga

Netwerk roulette met alle online deelnemers
Boekpresentatie Reisgids
door Fokko Bosker

D u u r z a a m h e i d e n Ka n s e n

Blik op de toekomst door de kenniskringleden

Diversiteit als Motor voor Innovat ie
15:00

Frank van Hout in gesprek met Falco de Kler k Wolters,
Kr is Tuinier & Ber t Pat huis
Blik op de toekomst door de kenniskringleden

Kleur van de Regio
S tatements van Jurgen Grobbée, Hester van Rossum en Kar in
Veldhuizen met reacties van Margot Tem pelman en Bas Der ks
Blik op de toekomst door de kenniskringleden

Rol Beroepsonder wi js bi j publiek-private
samenwerking
Pieter Moer man in dialoog met Enno van der Wer f f,
Jouke van Di jk en Leender t Klaassen
16:00

Blik op de toekomst door de kenniskringleden

Maar ten de Laat over

Waar decr eat ie in Ler ende N e twer ken
Ve r b i n d i n g s k r a c h t i n V l u c h t i g e T i j d e n
17:00
17:30

Afsluitende lectorale lezing door Ineke Delies

Afsc heid van de lector
E n n o v a n d e r We r f f e n M a r c O t t o

Muzikale
intermezzo’s
door Marcel
Gerds

Wer ksessies samen met Pleister plaatsen
Is multilevel leren
inclusief leren?
Mar iam Janssen & Els Geur ts
De 4 Elementen

Think Global, Act Local
Akke Folmer, Latif a Benhadda,
Maaike de Jong & Ber t Pat huis

Hoe kan binnen een innovatieve en kleinschalige zorgorganisatie multilevel leren in de
praktijk worden vormgeven?
Onderwerpen die besproken worden zijn o.a. visie op leren (inclusief leren),
begeleiding en duurzaamheid. Er wordt stilgestaan bij de vraag hoe dergelijk
onderwijs vorm te geven zonder dat het ten koste gaat van de exibiliteit,
kleinschaligheid en sfeer van bijvoorbeeld De 4 Elementen.

De Koloniën van Weldadigheid zijn genomineerd als UNESCO Werelderfgoed. Dit biedt
nieuwe kansen op lokaal niveau. Daarbij kunnen we leren van kennis en ervaring van het
Lectoraat.

Freder iksoord

De centrale vraag van deze sessie is: “Wat voor kansen biedt de Werelderfgoed-status om
win-win situaties te creëren voor bewoners, bedrijven en andere organisaties?”

De waarde van
werkplekleren met studenten
ten tijde van corona

Op de werkplek wordt samen geleerd, door werknemers onderling, maar ook met en door
studenten: sociaal leren. Een mooi voorbeeld van sociaal leren zie je bij Zeilschool Pean.

Anke Ar ts & Rienk de Jonge

Maar wat gebeurt er in tijden van crisis? Wat is nu de rol van de student? Hoe kunnen
waardevolle lessen die nu samen worden geleerd, zichtbaar gemaakt worden?

Zeilsc hool Pean

Wer kzame
mec hanismen van een
sociale innovatie
Harold Hof enk , Ber r y van Holland
& Marco Peters
Europapar k

Living Labs: what ’s
next?
Mar tin Groters &
Ben Wielenga
NHL S tenden

Terugblik op samenwerken
gedurende de afgelopen
5000 jaar
Br igitte Nisc h, Jan van der Meulen,
Har r ie Wolters & Cat hr ien Post humus

Het Europese project COP4HL heeft betrekking op het realiseren van een actieve gezonde
leefstijl. De vraag die hierin centraal staat is: Hoe kun je van onderaf voor eindgebruikers in
een wijk (Europapark) een actief en gezonde leefstijl-klimaat realiseren?
Een reis van 2,5 jaar wordt toegelicht, in dialoog besproken en gespiegeld aan het
gedachtengoed van ons lectoraat.

In deze sessie gaan we de kennisbehoefte op het gebied van living labs inventariseren om
mogelijk te komen tot een nieuwe onderzoeksagenda.
Eerst zal het Celth Living Lab onderzoek (2020), waarin the do’s and don’t van living labs
zijn onderzocht, worden gepresenteerd. Dit onderzoek heeft tot een aantal concrete
aanbevelingen geleid. Via een brainstorm met de deelnemers hopen we tot een aantal
vervolgstappen te komen.

Vooruitblik op de komende 5000 dagen samenwerking
Wat hebben we geleerd van 5000 jaar samenwerken en hoe gaan we die kennis gebruiken
voor de komende 5000 dagen. We zullen begrippen als “multilevel en multidisciplinair” in
historisch en toekomstig perspectief plaatsen.

Hunebedcentr um

Nanda Vinken, Coby Arents,
Hilde Rotmensen & Petra Bar telds
Alf a-college Hardenberg

Regionale bedrijven en het Alfa-college werken samen en geven opleiding mee vorm.
Hoe is dit aangepakt in Hardenberg? Wat was de input vanuit het lectoraat? Aan de hand
van vragen / stellingen bespreken en bestendigen we de bevindingen en ervaringen van
deze pleisterplaats.
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Va n B u i t e n
naar Binnen

Taf elgesprekken, sprekers en ver halen
Reisgenoten in de
regio
Fokko Bosker

Duur zaamheid en
kansen
Kenniskr ingleden

Diversiteit als motor
voor innovatie
Frank van Hout, Falco de Kler k
Wolters, Kr is Tuinier &
Ber t Pat huis

Kleur van de Regio
Kar in Veldhuizen, Jurgen
Grobbée, Hester van Rossum,
Margot Tem pelma & Bas Der ks

Ro l v a n h e t
beroepsonder wijs bij
publiek-pr ivate
samenwerking
Pieter Moer man, Enno van der
Wer f f, Jouke van Di jk en
Leender t Klaassen

Waardecreatie in
lerende netwerken
Maar ten de Laat

Ve r b i n d i n g s k r a c h t i n
Vluchtige tijden
Ineke Delies

Tijdens dit onderdeel neemt landschapsjournalist Fokko Bokser ons mee in een reisgids die ons
langs een keur aan partners van het lectoraat leidt. Plekken die bezocht mogen worden,
interessant zijn om hun eigenzinnige manier van leren en werken, en die een belangrijke rol
hebben gespeeld in de ontwikkeling van het gedachtengoed van het lectoraat. De reisgids
heeft een fysieke vorm en reiken we uit aan alle deelnemers aan het congres en het afscheid.
In het laatste jaar van het lectoraat hebben we een uitvoerig re ectie- en ontwikkelprogramma
met diverse onderzoeken gehouden over wat het lectoraat het onderwijs en bedrijfsleven heeft
gebracht. We hebben gekeken naar hoe de combinatie heeft gewerkt van onze theorie, zoals
bijvoorbeeld het conceptuele model, en onze praktijk. Een combinatie die centraal heeft
gestaan in het lectoraat de afgelopen 12 jaar. Een van de onderzoeksvragen was welke
vervolgstappen, ofwel next steps, de partners graag uitgevoerd zouden zien nadat het
lectoraat is afgesloten. In dit terugkerend onderdeel van het programma vertellen 15
kenniskringleden welke next steps zij oppakken en een vervolg geven.
We gaan “aan tafel” om te praten over diversiteit in samenwerkingsverbanden. Wat is de
opbrengst van het samenwerken van sectoren aan vraagstukken? Het kost moeite want de
belangen kunnen zeer divers zijn, dus waarom zouden we dit moeten willen?
Frank van Hout, plaatsvervangend voorzitter van de MBO Raad, en lid CvB Friesland College
in gesprek met Falco de Klerk Wolters, directeur Academie Leisure & Tourism NHL Stenden,
Kris Tuinier, directeur Instituut voor Sportstudies Hanzehogeschool en Bert Pathuis, directeur
van Pathuis & Partners, een innovatief bedrijf in maatschappelijk vastgoed.
De regio speelt een belangrijke rol in het lectoraat. Maar wat is die regio dan en hoe kleurt
dat de innovatie-samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijven? Verschillen de
innovatievraagstukken echt zo tussen de regio’s? Drie kleurrijke personen uit drie
lectoraatsregio’s: Jurgen Grobbée (regiodirecteur Alfa-college) uit N.O. Overijssel/Drenthe,
Hester van Rossum (HR-adviseur Noorderbrug) uit Groningen en Karin Veldhuizen (creatief
directeur Watersportcamping Heeg) uit Fryslân geven ieder hun kijk op de eigen regio. Hierop
reageren en re ecteren Margot Tempelman (directeur Kenniscentrum Kusttoerisme Zeeland) en
Bas Derks (waarnemend directeur Beroepsonderwijs, ministerie van OCW).
Een gesprek over de rol die het beroepsonderwijs inneemt bij duurzame innovatiesamenwerking met bedrijven en andere private partners. Hoe gaan ze zich tot elkaar
verhouden en welke rol spelen ze vanuit de publieke taak in deze publiek-private combinaties?
Hoe gaan ze zich als partners in ontwikkeling verbinden? Pieter Moerman, programmaleider
Katapult neemt ons mee in een boeiende dialoog met Enno van der Werff, lid College van
Bestuur Alfa-college, Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarkt Analyses aan de
Rijksuniversiteit Groningen en Leendert Klaassen, voorzitter van vele adviesraden, zoals die
van het TCF (Toerisme Collectief Friesland).

Maarten de Laat, hoogleraar aan de Open Universiteit en de University of Adelaide Australië
op het gebied van sociaal- en netwerkleren, en tevens gasthoogleraar in ons lectoraat, neemt
ons mee in het perspectief van waardecreatie bij netwerken waarin geleerd en ontwikkeld
wordt. En wat nu precies de rol van Conveners is hierbij, met wellicht een uitstapje naar het nut
van Arti cial Intelligence bij het leren in netwerken.

Ineke Delies voert als lector van het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie, en ook als werknemer bij het Alfa-college en de NHL Stenden hogeschool,
voor de laatste keer het woord in deze functie. Zij neemt ons mee op reis door haar
bevindingen van de afgelopen 12 jaar lectoraat, 40 jarig Alfa-college en 12 jaar NHL
Stenden. Ze geeft ons als afsluiting haar wijze raad over een toekomst waarin
verbindingskracht in toenemende mate van belang wordt.
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Tenslotte zullen de twee meest recente werkgevers van Ineke enkele afscheidswoorden spreken: Marc Otto, lid College van
Bestuur van NHL Stenden en Enno van der Werff, lid College van Bestuur Alfa-college. Sebo Boerma, kenniskringlid en één
van de twee coördinatoren (samen met Patty Veen) van deze dag en ver daarvoor leidt ons allen uit.

