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U kunt u vandaag nog aanmelden voor het afsluitende congres en afscheid
Dr. Ineke Delies ‘Reisgenoten in praktijklandschappen’ op 3 december via
deze link.
Alle informatie over het congres en het programma vindt u hier.

Interviews achter

1. ALLERLAATSTE HOTNEWS VAN INEKE DELIES

de schermen

Deze nieuwsbrief is heel speciaal, ook voor mij, omdat het de allerlaatste
nieuwsbrief is van dit lectoraat voor haar partners en lezers. Vanaf
2013 hebben we, mede op verzoek van de partners uit met name het
bedrijfsleven maar ook van (andere) nieuwsgierigen, ongeveer een keer
per zes weken een goed gevulde nieuwsbrief gemaakt voor en soms ook
met u allen. We hebben zo bijna veertig afleveringen van de nieuwsbrief
aan u verzonden. In het begin gewoon een word-document per mail, later
werd het professioneler vormgegeven als pdf in een vast format…. Ach met
natuurlijk wel eens heimwee (van mij) naar die kleurrijke eerste vorm, lekker
te printen, de digitale variant werd ook wel als papieren versie gebruikt en
verstuurd. In alle Nieuwsbrieven hadden we berichten uit de onderzoeken,
de projecten, de studenten, de bedrijven, publicaties en tips, verslagen van
congressen etc., de regio en … mijn HotNews.
Wat vaak niet eens zo erg Hot was, dat nieuws, althans dat dacht ik
achteraf.

van het congres
op 3 december
4.

Opbrengsten
lectoraat en
vervolgstappen

5.

Actuele
hoogtepunten uit
de nieuwsbrieven
van 2013 tot heden

Deze allerlaatste HotNews maak ik met zeer gemengde gevoelens: echt
en dan ook echt is het afgelopen met deze manier om u als lezer aan te
spreken, wat ik altijd heel erg leuk vond om te doen (ik wilde eigenlijk
journalist worden, maar lector is ook goed hoor) en mede daarom veel
gedaan heb. Dat beëindigen maakt wat droevig. Maar tegelijkertijd geeft
het een gevoel van voortgang: nu weer iets anders, andere mensen, andere
nieuwsbrieven, andere partners..andere inhouden, misschien weer andere
lezers daarbij. En vrijheid, want nieuwe perspectieven ‘wenken’ wellicht.

Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie
Professorship Sustainable innovation in the regional knowledge economy

HOTNEWS
Onderzoek inclusief
toerisme
Brigitte NItsch heeft
afgelopen half jaar met
Karin Stiksma van Joint
Projects een onderzoek
gedaan naar inclusief
toerisme. Deze crossover
tussen leisure en zorg,
resulteerde in een artikel
in het NRIT trendrapport.

Om u toch nog even mee terug te nemen in die tijd en ook in de toekomst,
hebben we deze nieuwsbrief gevuld met twee accenten: wat in de
toekomst, nabij en ver weg, en wat achter ons ligt.
•
Eerst heeft de redactie van de nieuwsbrief twee beschrijvingen
voor u geselecteerd van onze meest recente boeken die op het punt
staan uitgegeven te worden en tevens verkrijgbaar zijn in de boekwinkel
en webshop. En tonen we u ook de podcastserie ter gelegenheid van de
afsluiting van het lectoraat, met zeven heel interessante podcasts over
de praktijk en theorie van ons lectoraat en de link waarmee u die kunt
beluisteren.
•
Daarna volgt het interview dat Fokko Bosker, onze vaste gast en
zeer gewaardeerde ‘landschapsjournalist’ had met beide, eveneens zeer
gewaardeerde en gedreven medeorganisatoren en -coördinatoren van het
eindcongres: Sebo Boerma en Patty Veen. Zonder hen geen congres en
zonder u geen nieuwsbrief

Naar aanleiding hiervan
is ze gevraagd een
gastles te verzorgen
op hogeschool Saxion.
Er is op dit moment
veel aandacht voor
vrijetijdsmogelijkheden
voor mensen met een
beperking. Door een
online gesprek met 9
experts op dit gebied
zijn pretparken nu
samen met onderwijs
en zorginstellingen
gaan samenwerken om
voor mensen met een
beperking een beter
aanbod te realiseren.

Daarna kijken we terug,
•
Eerst naar kortgeleden, met een rapportage van de interessante
vervolgstappen die de partners van het lectoraat voornemen zijn om
concreet te gaan doen om het lectoraatsgoed te verduurzamen in hun
eigen praktijk
•
Daarna naar diep in de tijd terug: en compilatie van hoogtepunten
uit al onze nieuwsbrieven van 2013 tot 2021…
Mij rest nu nog u allen zeer, zeer te bedanken voor de aandacht, de
bijdrages aan en het lezen van onze nieuwsbrief HotNews. We hebben dat
bijzonder gewaardeerd en zijn er trots op dat rond de zevenhonderd lezers
op onze verzendlijsten stonden. Zonder u, dat herhaal ik nog maar eens,
waren we niet zo ver gekomen.
Het ga u goed.
Ineke Delies

Drents Erfgoed Delta
in wording
Erfgoed, natuur,
onderwijs, toerisme
en werkgelegenheid
verbinden op Drentse
schaal? Kan dat? Een
groot verhaal van
gemeenschapszin,
haalbare kaart,
rentmeesterschap
zo vertalen dat je er
morgen mee aan de
slag kan. Kan dat? Ja,
dat kan, zeggen Stenden
Hogeschool, Alfa-college,
Recreatieschap Drenthe,
provincie Drenthe,
gemeente BorgerOdoorn, TouristInfo
Drenthe, Het Drentse
Landschap, Wedeka/Emco
en Hunebedcentrum
in koor. En wat nog
belangrijker is, als je goed
samenwerkt en elkaar het
vertrouwen schenkt, maak
je dopamine aan en daar
word je gelukkig van. In
juni verscheen het boekje
Noaberschap 2.0. Naar
een nieuwe samenwerking
in een Drentse Erfgoed
Delta met do’s en dont’s
van hoe samen te werken
in partnerschappen met
een multidisciplinair
en multilevel karakter.
Een samenwerking
die aansluit bij oude
begrippen (bijvoorbeeld
naoberschap), maar
daar een vernieuwende
vorm voor aandraagt. In
tijden van economische
crisis en regionale krimp
biedt de Drentse Erfgoed
Delta een meeslepend
alternatief. Het lectoraat
Duurzame innovatie in de
regionale kenniseconomie
steunt het initiatief
volop met inzet van
docentonderzoekers en
studenten. De eerste stap
is daarmee gezet. We
zetten door. U gaat nog
van ons horen!
- Column van Hein
Klompmaker, directeur
Hunebedcentrum en lid
MDK Toerisme Uit: Nieuwsbrief juli 2014

2.

DE BOEKEN EN DE PODCASTS
45 Vervolgverhalen als BRUGGEN
tussen beroepsonderwijs
en werkveld NU EN STRAKS,
gepubliceerd in september 2020.

Inhoud: Het zijn reizigers in
praktijklandschappen, de 45
reisgenoten die in dit kleurrijke boek
het verhaal vertellen van hun reis met
het lectoraat Duurzame innovatie in
de regionale kenniseconomie. De 14
partners uit het beroepsonderwijs en
31 partners uit het werkveld blikken
terug op wat gerealiseerd is en kijken
vooruit naar vervolgstappen die zij
willen zetten. Het zijn verhalen over
innovatieve verbindingen tussen
beroepsonderwijs, bedrijfsleven en
andere werkvelden. De opgedane
kennis en ervaringen tonen een
geschakeerd beeld over hoe het leren in de praktijk tot nieuwe inzichten
en toepassingen leidt. De reportages vormen daarmee inspirerende
en verassende stapstenen naar de toekomst. En daarmee weten de
45 Vervolgverhalen bruggen te slaan die recht doen aan de erfenis van
het lectoraat. Niet alleen voor nu, maar ook voor straks. Een pakkend
reisverslag door afwisselende landschappen. Praktisch en inhoudelijk
tegelijk.
Lees het e-book hier
Reisgids Aanbevolen pleisterplaatsen
die onderwijs & werkveld verbinden,
publicatie december 2020,
ISBN 97890-830870-2-3
Inhoud: Deze alternatieve reisgids toont
in kort bestek de inspiratieplekken in de
regio’s waarin het lectoraat Duurzame
innovatie in de regionale kenniseconomie
werkzaam is. Zoals u als lezer en aspirantreiziger van een reisgids mag verwachten
bereidt de gids u niet alleen mentaal
en fysiek voor op de reis, maar toont
het ook daadwerkelijk plaatsen die de
moeite waard zijn om nader kennis mee
te maken. Zien en ervaren doen immers
geloven, dat is een van de gevleugelde
uitspraken van het lectoraat. Een
handboek derhalve voor al doende leren
in de praktijk. Het letterlijke hart van het
boek biedt een overzicht van boeiende
en dynamische pleisterplaatsen. Dat zijn
knooppunten waar de combinatiekracht
tussen onderwijs, werkveld en overheden
zichtbaar is en plekken die reizigers
daadwerkelijk kunnen bezoeken.

Transfer
Zoals sommigen van de
lezers van de nieuwsbrief
al hebben vernomen,
oriënteren we ons op
dit moment sterk op
het versneld inzetten
van de transfer van de
expertise en werkwijze
van het lectoraat zoals
ontwikkeld, onderzocht
en vooral al doende
geleerd in Drenthe, en
deze ook toe te passen
in Groningen en Fryslân.
Met naast Emmen ook
Groningen en Leeuwarden
als standplaatsen denken
we aan het inrichten
van drie regionale
subkenniskringen en
MDK’s (de bestaande
in Emmen, en twee
nieuwe in Leeuwarden
en Groningen), waarbij
de onderzoekslijnen
(publiekprivate
samenwerking,
beroepsonderwijsbedrijfsleven en lerende
netwerken) en de thema’s
Zorg&Wonen&Vrije tijd
ongewijzigd blijven, maar
de inkleuring iets meer
regionaal vorm krijgt. Dit
is een behoorlijk complexe
beweging, waar we nog
niet helemaal uit zijn. Wel
dat die de moeite waard
is en dat we onderzoeken
om dat op (zeer) korte
termijn al in te laten gaan.
In comakership met onze
partners in ontwikkeling,
dat zeker. Dus: wordt
vervolgd. Hot is wel dat we
dit versneld willen gaan
doen…
- Hotnews-bijdrage van
lector Ineke Delies Publicatie oktober 2014

Lezingenboek Verbindingskracht in vluchtige tijden,
publicatie december 2020, ISBN 978-90-830870-4-7
Inhoud: In deze
beschouwende lezing
draait het om afscheid en
afsluiting. Toch markeert
de terugblik vooral
waardevolle opbrengsten
en vervolgstappen die als
mondvoorraad kunnen
dienen voor onderweg
als de lezer met anderen
of individueel de reis in
de praktijklandschappen
voortzet. De afscheidsrede
is getiteld Verbindingskracht
in vluchtige tijden omdat dat
het alfa en omega verwoordt
van de periode tussen 1980
en 2020 dat Ineke Delies als
docent, manager en lector
aan Alfa-college en later ook
NHL Stenden Hogeschool
verbonden was. In het boek
staat zij vooral stil bij de
combinatie van praktijk &
theorie. Verbindingskracht
& Combinatievermogen gelden voor haar als belangrijkste factoren voor
succesvolle samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Podcast 1: Samenwerken,
waardecreatie en duurzame
innovatie in Noord Nederland
Interview met Ineke Delies, Lector
en Interviewer Akke Folmer
In deze eerste van een reeks podcasts
van het Lectoraat Duurzame Innovatie
in de Regionale Kenniseconomie
nemen Ineke Delies, Lector, en
Akke Folmer, docent-onderzoeker,
je mee op reis in onze wereld van
samenwerken, waardecreatie en
duurzame innovaties in Noord
Nederland. Ineke en Akke bespreken vanuit welke urgentie het lectoraat
is ontstaan, wat het lectoraat inhoudt, met wie we samenwerken, hoe ons
werk er in de alledaagse praktijk uitziet, en hoe belangrijk innovatiekracht
van het regionale bedrijfsleven is voor de toekomst. Aan bod komen
onder andere hoe we samen met het regionale bedrijfsleven werken aan
versterken van combinatievermogen en innovatiekracht en hoe dit kan
leiden tot unieke en veelbelovende crossovers.

Boek Verhalen over
Verbindingen klaar voor
publicatie en presentatie
We hebben er lang en
intensief aan gewerkt, en
nu is het lectoraatsboek
Verhalen over Verbindingen
af. Het is een kleurrijk en
praktisch boek geworden
waarin de ontwikkelingen
in het lectoraatonderzoek
van de afgelopen acht jaar
in samenhang worden
beschreven. Dat hebben
we nadrukkelijk gedaan
samen met onze partners uit
onderwijs en bedrijven door
de verhalen te vertellen van
onze concrete verbindingen
met elkaar. En hoe we al
doende hebben geleerd en
gewerkt. Het boek omvat
een schat aan ervaringen
en concrete voorbeelden uit
onze werkpraktijk en actuele
innovatievraagstukken
uit onze regio’s. Dit is de
rode draad die we vorm
hebben gegeven middels 22
interessante interviews, in
duo’s van een onderzoeker
en een bedrijfspartner
gekoppeld aan onze
(onderzoeks) projecten uit
die acht jaren. De interviews
dienen als illustraties van de
teksten waarin gereflecteerd
wordt op hoe we ons de
afgelopen acht jaar hebben
ontwikkeld. Het is het
verhaal geworden van een
lectoraat dat startte met het
ontwikkelen en onderzoeken
van regionale publiekprivate
samenwerkingsvormen
tussen beroepsonderwijs
& bedrijfsleven op
nieuwe combinaties van
Gezondheid & Wonen
& Vrije Tijd. En dat zich
doorontwikkeld heeft tot een
lectoraat dat ook expertise
kreeg in (leiderschap
bij) lerende netwerken
binnen die publiekprivate
samenwerking. Hoe we dat
al doende hebben geleerd en
onderzocht in (door onszelf
ontworpen) innovatieve
leeromgevingen: de fysieke
Regionaal Co-Makership
ReCoMa-Laboratoria binnen
onderwijs en bedrijven
voor en door docenten,
studenten, werkgevers en
werknemers, daarover gaat
dit boek ook. Alleen met u
samen kunnen we verhalen
creëren en optekenen
over verbindingen, want
‘’Verhalen” is ook een
werkwoord en “Verbindingen”
vormen de context van ons
werken.
- Bijdrage van Ineke Delies
Lector Publicatie oktober 2014

Podcast 2: Crossovers gezondheid,
wonen en vrije tijd
Drie kenniskringleden van
ons lectoraat in gesprek over
drie projecten met daarin drie
verschillende vormen van wonen!
Het Europapark, een bijzonder
samengestelde wijk in Groningen.
De 4 Elementen in Stroobos, een
mini-maatschappij waar mensen met
diverse achtergronden, disciplines
en toekomstdromen samen werken
en leren, van én met elkaar. En
Chavah, een leef- leerhuis in de stad
Groningen voor jonge moeders. In deze casuïstiek staat de sociale kant
van de crossovers tussen gezondheid, wonen en vrije tijd centraal. De
boeiende verschillen en overeenkomsten o.a. op het gebied van vitaliteit
en inclusie worden besproken. In gesprek: Kenniskringleden Harold Hofenk
(Sportstudies Hanzehogeschool), Mariam Janssen (Gezondheidsstudies
Hanzehogeschool) en Patty Veen (Sport en Bewegen Alfa-college)

Podcast 3: Samen leren, co-creatie
en duurzame innovaties in de regio
De multidisciplinaire kenniskring
(MDK) bestaat 2 jaar in Friesland.
Deze is ontstaan door het succes
in de regio’s; Groningen en
Drenthe. Brigitte Nitsch interviewt
Karin Veldhuizen, eigenaar van
watersportcamping Heeg, over haar
belang als partner van het lectoraat.
Na het werken in de zorgsector heeft
ze de studie commerciële economie
gedaan. Ze combineert de twee
vakgebieden door het aanbieden van
een verblijf dat energie brengt, tot inspiratie beweegt en geluksmomenten
deelt. Dit gebeurt in samenwerking met bedrijven uit de creatieve sector.
Karin heeft veel geleerd van de partners, het HBO en MBO onderwijs en
hier samen projecten mee uitgevoerd. Een spin-off voor de hele regio op
het gebied van wonen, gezondheid en vrije tijd. De afgelopen periode heeft
geleid tot innovaties die daarvoor nooit mogelijk waren. Door het lectoraat
heeft ze de nodige vlieguren gemaakt om haar te helpen door deze periode
heen te komen.

Podcast 4: Gericht leren in een
sociaal netwerk

Gezamenlijk het
toerisme op een hoger
plan brengen
Jong en dynamisch.
Energiek en inspirerend.
En vooral: Werk in
uitvoering. Dat zijn
een paar trefwoorden
die het innovatieve
kennisplatform IK
Drenthe speerpunt
Toerisme en Recreatie
goed omschrijven.
Precies 2,5 jaar heeft
het vernieuwend
toeristenplatform in
Zuidoost Drenthe er op
zitten. Een mooi moment
voor een tussenbalans.
De werkwijze van het
lectoraat Duurzame
innovatie in de regionale
kenniseconomie schiet
inmiddels wortel in de
gastvrijheidsbranche, het
toerisme en de recreatie.
De eerste vruchten
worden geplukt. Graag
willen de gemeente
Emmen/IK toerisme en
het dubbellectoraat van
Stenden Hogeschool/
Alfa-collge de prikkelende
ervaringen met onderwijs,
brancheorganisaties en
werkveld delen. Want
uiteindelijk zijn het de
ondernemers en het
onderwijs, in comakership,
die het samen moeten
doen. De publicatie
Profielen van Partners
beschrijft de eerste oogst.
- Publicatie met redactie
van Cigdem Zantingh,
kenniskringlid en
projectleider IK Drenthe
Toersme en Recreatie,
een uitgave van het
lectoraat in samenwerking
met de gemeente Emmen
en IK Drenthe.
Uit: Nieuwsbrief juli 2015

In deze podcast gaan Sebo Boerma
(Lerende organisaties – .bos
Ontwikkeling in Organisatie), Anna
Veeneman (Strategie en beleid –
Alfa-college), Martin Groters (ETFI &
NHLStenden hogeschool) en Coby
Arents (Strategisch opleiden – Treant)
in op de werkende mechanismen van
een sociaal netwerk dat gericht wil
leren. Ze leggen de uitkomsten van
hun onderzoeken uit het lectoraat
naast elkaar. Dit zijn onderzoeken bij
een ziekenhuis, een netwerk van bestuurders, living labs, de toeristensector
en het onderwijs. Ze gaan in op de rol van een kennisagenda, diversiteit in
het netwerk en gelijkwaardigheid in rollen. In het tweede deel bespreken ze
de rol van leiderschap in dit soort netwerken. Welke kwaliteiten zijn daarbij
van belang en hoe verdeel je die in het netwerk?
Podcast 5: Waardecreatie van
student-leren op de werkplek
Interview met hoogleraar Maarten de
Laat, Interviewer Anke Arts
In deze vijfde van de reeks podcasts
van het Lectoraat Duurzame Innovatie
in de Regionale Kenniseconomie
neemt Anke Arts je mee op reis in
de wereld van lerende netwerken.
De focus ligt in deze podcast meer
op waardecreatie en het zichtbaar
maken van sociaal leren. Anke gaat
samen met Maarten op zoek naar
het zichtbaar maken van dat leren op de werkplek. Ze bespreken leren,
innoveren en waardecreatie, waarbij studenten een belangrijke rol (kunnen)
spelen. Aan bod komen onder andere de technologische ontwikkelingen die
hun bijdrage leveren aan sociaal leren, maar ook het waardecreatiemodel,
welke Maarten de Laat mee heeft doorontwikkeld. Een van de thema’s is
wat de praktische toepasbaarheid is van waardecreatie van werkplekleren,
zeker nu in deze bijzondere coronatijden.
Podcast 6: innovatief leren in de
buitenwerkplaatsen
In deze zesde podcast in de
reeks podcasts van het Lectoraat
Duurzame Innovaties in de
Regionale Kenniseconomie gaan
Berry van Holland, Nanda Vinken
en Ilse Boersma in gesprek over
innovatief leren op de werkplek. Er
wordt met name gesproken over
het belang hiervan en de diverse
vormen vanuit het onderzoek
naar buitenwerkplaatsen. Samen

ReCoMa-Lab krijgt
stempel ‘GOED’
Op 15 juni was de
beoordelingscommissie
van Het Platform
Beroepsonderwijs
(HPBO) drie uur te
gast op de locatie van
Stenden in Emmen voor
de eindaudit van het
samenwerkingsproject
ReCoMa-Lab (red:
afkorting voor Regionaal
CoMakership-Lab).
De audit ging van start
met een gesprek met
de stuurgroep en de
projectleiding. De
commissie opende
met een welgemeend
compliment voor het
heldere auditrapport
en stelde vast dat
er voldoende en
interessante resultaten
zijn gerealiseerd binnen
dit innovatiearrangement.
Deze positieve opening
gaf alle ruimte om samen
naar de ‘lessons learned’,
naar de effecten van de
samenwerking en naar
het vervolg te kijken.
Daarna was de beurt aan
studenten en docenten
van het Alfa-college en
Stenden Hogeschool en
de bedrijvenpartners die
hebben samengewerkt in
de ReCoMa-projecten van
het Lab. De commissie
was vooral geïnteresseerd
in de meerwaarde van
de samenwerking die is
vormgegeven in het Lab;
multi-level (MBO-HBO)
en multidisciplinair, op
innovatievraagstukken
van én met het regionale
bedrijfsleven. De
algemene mening was dat
het niet altijd gemakkelijk
is, het is een complexe
manier van samenwerken
en de fysieke afstand maakt
het niet gemakkelijker. Dat
het enthousiasme, de inzet
en betrokkenheid dan toch
zo groot zijn, komt omdat
de meerwaarde voor iedere
partner merkbaar is.
Vervolg z.o.z.

spreken ze over wat belangrijk is bij het inrichten van zo’n werkplaats.
Wat zijn de verschillen in rollen tussen student, docent en de werkplek.
Het gedachtegoed van het lectoraat heeft bij het Alfa college geleid tot
een leergang voor docenten, ontwikkeld voor innovatief onderwijs. Deze
leergang komt ook aan bod in deze podcast. Tot slot worden principes van
het lectoraat benoemd, welke duidelijk zichtbaar zijn in de onderzoeken
over buitenwerkplaatsen en de leergang.
Podcast 7: De legacy
na 12 jaar lectoraat
In gesprek: Sebo Boerma, Ineke
Delies en Patty Veen.
Alle podcast zijn de beluisteren via
onze website of via deze Link

3. ACHTER DE SCHERMEN VAN CONGRES
REISGENOTEN IN PRAKTIJKLANDSCHAPPEN
Interview van Fokko Bosker met Sebo Boerma en Patty Veen, de beide
medeorganisatoren en -coördinatoren van het congres.
Op 3 december is het zover. Dan vindt het afsluitend congres van
het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie
plaats. Lector dr. Ineke Delies neemt op die donderdag na twaalf jaar
inspirerend lectoraatschap afscheid. Het congres staat tevens in het
teken van het beëindigen van haar veertigjarig dienstverband bij Alfacollege gecombineerd met een twaalfjarige werkrelatie met NHL Stenden
Hogeschool.
Vanwege de coronapandemie is besloten het congresprogramma volledig
digitaal plaats te laten vinden. Het overkoepelende thema van Reisgenoten
in praktijklandschappen belicht de wetenschappelijk verworven
praktijkinzichten, de pleisterplaatsen die gedurende het lectoraat tussen
onderwijs & werkveld tot stand zijn gekomen en de vervolgstappen die
kenniskringleden en bedrijfsleven en organisaties de komende tijd verder
willen zetten. De titel van het congres verwijst naar de talloze vergezichten
en reisobservaties die tijdens de middag worden gedeeld. Er worden
verschillende lezingen, impressies van pleisterplaatsen en filmpjes uit de
praktijk en bevindingen uit onderzoek gedeeld en live tafelgesprekken
gevoerd met wetenschappers en bestuurders uit het beroepsonderwijs,
zowel regionaal als nationaal.
De lector en de kenniskringleden die het congres voorbereidden,
moesten om voor iedereen begrijpelijke redenen het draaiboek behoorlijk
aanpassen en verschillende versies voorbereiden. ‘We wilden een groots
afscheid met veel persoonlijk contact. Dat is natuurlijk het meest in lijn
met dit lectoraat dat stoelt op Verbindingskracht en Combinatievermogen’,

Studenten gaven aan al
vroeg in hun opleiding
te kunnen netwerken
en krijgen door de
samenwerking met
andere opleidingen een
breder, genuanceerder
beroepsbeeld. Bedrijven
zeggen te leren van de
frisse kijk van studenten
op vraagstukken die
spelen. Docenten leren
meer ‘van buiten naar
binnen’ te kijken, zien het
als kans zich (opnieuw)
te oriënteren op de
veranderingen op de
arbeidsmarkt. Bovenaan
staat dat alle betrokkenen
ervan overtuigd zijn
dat deze manier van
duurzaam samenwerken
de kans biedt om te
blijven opleiden voor
de arbeidsmarkt van
vandaag en van morgen!
De commissie zegt onder
de indruk te zijn van de
resultaten en van het
enthousiasme dat er na
drie jaar nog steeds volop
is en geeft het ReCoMaLab het stempel “GOED”.
- Bijdrage van Anna
Veeneman en Marjolanda
Hendriksen, projectleiding
ReCoMa-Lab -

vertelt medeorganisator en congrescoördinator Patty Veen. ‘Het heeft de
nodige creativiteit, schakelvermogen en energie van ons allemaal gevergd
om een alternatief congres op te tuigen dat toch voor ons gevoel recht blijft
doen aan het gedachtegoed van de lector.’
Het doel om tijdens de digitale ontmoeting verworven kennis te delen en
te laten zien en beleven wat er is geleerd, acht Veen ook goed mogelijk in
een digitale setting. ‘Op zich is dat voor ons als organisatoren en andere
betrokkenen ook weer een verrijking gebleken. Gedwongen door de
omstandigheden hebben we nieuwe wegen bewandeld om het samen leren
en de kennisdeling op een digitale manier te ontwikkelen en vorm te geven.’
Dat zijn ook weer inzichten die goed bruikbaar zijn in het onderwijs en het
contact met het werkveld, meent Veen. ‘We hebben daarmee een stevige
eindsprint ingezet. LinkedIn en het verspreiden van Podcasts blijkt ook heel
goed te werken om de kennis en innovatieve projecten onder de aandacht
van een groter publiek te brengen’, concludeert Veen. ‘We krijgen hele
positieve, warme reacties daarop.’
Preview op een digitaal congres
Zonder al te veel te verklappen over de precieze inhoud van het congres
Reisgenoten in praktijklandschappen, lichten Patty Veen en Sebo Boerma
alvast een tipje van de sluier op. In deze preview zonder spoilers gaan de
medeorganisatoren van de digitale afsluiting van het lectoraat vooral in op
de rode draden die door het programma zijn geweven. ‘Er zijn eigenlijk twee
rode draden die in elkaar verweven liggen en hun oorsprong vinden in het
Conceptueel Model dat het lectoraat hanteert’, licht Boerma toe. Duurzame
innovatie in de regio is daarbij het hoofdonderwerp dat zich uitkristalliseert
in een samenwerkingsstructuur in crossovers, buitenwerkplaatsen, ateliers
of pleisterplaatsen en een manier waarop de samenwerking vorm krijgt.
‘Dat zijn gedragsmatige factoren die heel belangrijk zijn binnen dit lectoraat.’
Die factoren in combinatie met het delen en ontwikkelen van nieuwe
kennis, laten zich volgens hem heel goed samenvatten in de woorden
Verbindingskracht en Combinatievermogen. (Zie ook het schema hieronder
van het Conceptueel Model).

Uit: Nieuwsbrief februari
2016

Conceptueel
Model
Lectoraat

A. Duurzame innovatie in de regio
Duurzame partnerschappen, idem uitkomsten
en vervolgstappen

c. Kennisdeling en Kenniscreatie

B. samenwerkingsvorm/-structuur
Kenmerken
B.1 Combi mbo/hbo & bedrijfsleven/werkveld
B.2 Regionaal
B.3 Partnerschappen op basis van wederzijdsheid
en vertrouwen
B.4 Multidisciplinair en complementair
B.5 Multilevel
B.6 Al doende samen leren in netwerken

Kenmerken
C.1 Kennis-crossovers
C.2 Opleiden en werkplekleren
C.3 Regisseren (leiderschap en convenerrollen)
en onderhouden van lerende pps-netwerken
C.4 Organiseren context van leren
C.5 Kennisborging en waardecreatie

D. Procesondersteuning bij onderhoud
van samenwerking en kennisdeling
Kenmerken
D.1 ReCoMaLab (als vorm van onderhoud)
D.2 Verbindingskracht & Combinatievermogen
(als proces van onderhoud)

Kijk op het lectoraat
vanuit het CvB Alfacollege
Samen met de Stenden
Hogeschool hebben we
in 2009 het lectoraat
‘Duurzame innovatie in de
regionale kenniseconomie’
opgericht. Ik kon toen
niet vermoeden hoe
groot de invloed van dit
lectoraat zou worden op
de ontwikkeling van het
Alfa-college.
‘Doelbewust naar buiten’
luidt de titel van ons
strategisch beleid 20152019. We willen, nog
meer dan voorheen, in
verbinding met relevante
externe betrokkenen ons
onderwijs ontwikkelen.
En hoe we dat doen,
daarin is het lectoraat een
belangrijke wegwijzer. Het
lectoraat ontwikkelt in
comakership duurzame
verbindingen tussen
onderwijs en bedrijfsleven.
Bij comakership horen
begrippen als duurzaam
samenwerken, samen
leren en plezier hebben
in samenwerken. Dat
comakership blijkt een
succesformule. Het is een
werkwijze die haaks staat
op de klassieke aanpak
van vraag (bedrijfsleven)
en aanbod (de school),
waarbij beide partijen
vaak ontevreden blijven.
Het lectoraat heeft de
afgelopen jaren zijn
sporen verdiend in de
regio Emmen/ Hoogeveen/
Hardenberg. We blijven
in die regio samen ook
mooie dingen ontwikkelen
en uitvoeren. We zijn
nu bezig met de uitrol
van het lectoraat in
Groningen. Dat doen
we samen met collega’s
van Stenden Hogeschool
en Hanzehogeschool.
Medewerkers die
meedoen aan de nieuwe
kenniskring zijn erg
enthousiast en tonen zich
ware ambassadeurs in
hun eigen locaties
Vervolg z.o.z.

Tijdens het congres worden de deelnemers meegenomen langs vele
facetten van het lectoraat en ook de ervaringen uit de werkpraktijk
van Ineke Delies in de jaren daarvoor. ‘De bevindingen van het
reflectieprogramma van het afgelopen jaar zijn daarbij leidend geweest’,
vertelt Boerma. Er wordt uitvoerig stil gestaan bij enkele pleisterplaatsen
waarvandaan een partner uit het werkveld en een kenniskringlid iets
vertellen over de ervaringen. Veen heeft zich met name in het programma
bezig gehouden met het voorbereiden van de interactieve sessies
met een aantal pleisterplaatsen. ‘Samen met de partners laten we de
gerealiseerde diversiteit op de verschillende locaties zien en hoe zij
praktisch hebben bijgedragen aan het gedachtegoed van het lectoraat.’
Er worden voorbeelden uit Fryslân, Groningen, Drenthe en Noordoost
Overijssel getoond. ‘Terugblikken en vooruitkijken staat centraal, zodat
we de deelnemers aan het congres iets mee kunnen geven voor de
toekomst’, aldus Veen. ‘Interactie is belangrijk. Via chats en ‘calls’ kunnen de
deelnemers meedoen aan de sessies van hun keuze’, verduidelijkt ze.
Daarnaast zijn er tafelgesprekken met betrokken wetenschappers en
is het programma gelardeerd met presentaties, waaronder die van de
alternatieve reisgids ‘Pleisterplaatsen die onderwijs & werkveld verbinden’.
Hier heeft Boerma zich met name mee bezig gehouden. De lancering van
de bijzondere en rijk geïllustreerde uitgave valt met opzet samen met
de congresdag van het lectoraat en dient als handige wegwijzer door de
veelkleurige praktijklandschappen. Vervolgens gaan de kenniskringleden
in korte filmpjes in op een greep uit de 61 vervolgstappen die onderwijs
& werkveld in de enquêtes en interviews hebben benoemd en waaraan
zij zich persoonlijk verbinden (zie voor een overzicht verderop in deze
nieuwsbriefspecial). ‘Het zijn verwachtingen die door respondenten zijn
uitgesproken en waaraan docentonderzoekers zich commiteren. Voor ons
is verduurzaming van het lectoraatsgedachtegoed leidend in het congres.
Dat staat centraal’, constateert Veen.
In de afsluitende lezing Verbindingskracht in vluchtige tijden geeft lector
dr. Ineke Delies een persoonlijke terugblik op twaalf jaar lectoraat, de
opbrengsten en de toekomst. Tevens gaat zij in op de achtergrond van haar
betrokkenheid bij de thematiek, die haar oorsprong vindt in haar langjarige
betrokkenheid bij het Alfa-college. Deze lezing verschijnt eveneens in
uitgebreidere vorm in druk en wordt eind van het jaar aan de deelnemers
gestuurd. ‘Diversiteit van deelnemers aan het lectoraat en de kleur van de
regio zijn belangrijke kenmerken in de ontwikkelde methodiek. Belangrijke
vraag die wij aansnijden is hoe het onderwijs in dat krachtenspel zit en
welke rol ze wil en kan spelen.’
Volgens Boerma ligt een positie van het onderwijs als verbinder, in de
terminologie van het lectoraat convener in publiekprivate samenwerking,
voor de hand. ‘Wij menen dat het onderwijs daar een actieve rol in hoort
te spelen. De neiging bestaat binnen onderwijsorganisaties om het heel
snel te vertalen naar het curriculum. Daarmee verschuift de aandacht
toch weer naar interne processen. Wat je zou willen is dat het onderwijs
een echt lerend netwerk gaat vormen met het werkveld. Dat is nog best
ingewikkeld.’ De organisatoren menen dat zowel studenten, docenten
als onderwijsorganisaties en het bedrijfsleven baat hebben bij een
dynamischer vormgeving van kennisontwikkeling en leren. ‘Door samen
met de deelnemers aan het congres door de praktijklandschappen heen te
lopen, verwachten wij onze andere kijk op leren en de ambities die er nog
zijn te kunnen delen. In dit congres komen alle lijnen van de afgelopen jaren
heel mooi samen’, concludeert Boerma enthousiast.

door nieuwe vormen
van comakership tussen
teams en met externe
partners vorm te geven.
Een extra dimensie is
dat onze stafafdelingen
ook actief meedoen.
Die inhoudelijke
samenwerking tussen
staf en onderwijs
vinden we ontzettend
belangrijk. De ultieme
testcase is echter of onze
studenten vinden dat
ze voldoende nieuwe
dingen leren van en over
de snel veranderende
beroepspraktijk. Die
vraag moeten we hen
blijven stellen! Het is
mooi om te zien dat
de werkwijze van het
lectoraat inmiddels door
een grote groep collega’s
wordt gedragen. Ineke
Delies blijft daarbij nog
steeds een belangrijke
motor. Ze noemt zichzelf
vaak een vreemde vogel.
Maar om de wereld te
ontdekken heb je ook
vreemde vogels nodig
die nieuwe routes durven
vliegen!
- Bijdrage van Christien
de Graaff Lid College van
Bestuur Alfa-college Uit: Nieuwsbrief maart
2017

4. OPBRENGSTEN LECTORAAT EN VERVOLGSTAPPEN
De lijst met vervolgstappen die beroepsonderwijs & bedrijven/werkveld
benoemen is tot stand gekomen op basis van uitkomsten enquêtes,
werksessies en interviews met ruim 150 partners van het lectoraat in 2019
en 2020.
Enkele zaken die opvallen:
•
De bedrijven doen veel verzoeken om door te gaan met kenniskring
of multidisciplinaire kenniskring constructie die het lectoraat hanteerde.
Ze vragen tevens adviezen van de lector en bepleiten projecten in
samenwerking met studenten, het voortzetten van de bestaande
multidisciplinaire samenwerkingsvormen en crossovers met bedrijven en
andere sectoren.
•
Onderwijs: veel aangedragen vervolgstappen lijken meer voort
te komen uit wensen dan concrete plannen en hebben vaak met het
curriculum of de bestaande ruimte voor reflectie te maken. Soms ook
een verzoek om advies aan de lector, met name de vestiging van Alfacollege Hardenberg en Hanzehogeschool Groningen. Ook aandacht voor
organisatorische inbedding van vervolgstappen, het aankaarten van de
wenselijkheid van praktijkonderzoek bij mbo. NHL Stenden Hogeschool
dringt aan op duurzame partnerschappen, verder oog voor belang
kennisdelen en het toegankelijk maken van infotheken.
•
Algemeen: Weinig vervolgstappen op het terrein van multilevel
samenwerking tussen mbo en hbo of de combinatie daarin met het
bedrijfsleven en onderwijs. Wel veel wensen m.b.t. het voorzetten van
lerende netwerken. Onderwijs: met name algemene vervolgstappen,
interen gericht op de eigen organisatie. Bedrijven: concreet, tussen
elkaar, meer naar buiten en gericht op samenwerking met anderen dan
medewerkers uit eigen organisatie en open staand voor advies van een
lector of andere deskundige ‘buitenstaander’.
Drenthe
•
Studenten bij de werkpraktijk betrekken.
•
Multidisciplinair leren op de werkvloer door studenten en docenten
•
Geopark Hondsrug wil graag met lector werken aan advies voor
Zeeland t.a.v. Geopark in wording Schelde-delta.
•
Meer praktijklessen op locatie.
•
Biblionet Drenthe vraagt om hulp bij het formuleren van de strategie
om de nieuwe werkwijze in de Bibliotheek van de toekomst
vorm te geven.
•
Huis ter Zeijen wil graag het concept voor Levenlang wonen
verder uitwerken en invullen met studenten in de hoedanigheid van
een werkatelier op locatie.
•
De Maatschappij van Weldadigheid wil het gevormde lerend netwerk
graag voortzetten met de betrokken onderwijsorganisaties van mbo
en hbo in Noord-Nederland.
•
Gedachtegoed lectoraat plek geven in nieuwe curriculum ad Leisure
Management en ad Hotel Management door sleutelpartners daarbij
te betrekken.
•
Vorm geven aan duurzame relaties met werkveld bij 			
praktijkopdrachten van studenten.

Lectoraat heeft nu een
eigen site!
Naast een boek en
deze nieuwe digitale
nieuwsbrief heeft ons
lectoraat vanaf nu
ook een eigen site.
Op de site is naast de
gangbare, inhoudelijke
en praktische informatie
vooral veel aandacht
voor blogs. We gaan
verhalen over onderwijs,
onderzoek en vooral
praktijk delen. Zo geven
we onze partners een
podium, maar maken we
ook voor de buitenwereld
op een toegankelijke
manier inzichtelijk wat we
allemaal doen.
Het adres is
regionalekenniseconomie.nl
Nieuwsbrief augustus
2018

Groningen
•
Behoefte aan creatieve meedenkers in vormgeving uitbreiding leefen leerhuis Chavah voor jonge moeders.
•
Toepassen van methodiek Citizen Science in woonwijk Vinkhuizen in
Groningen waarbij burgerparticipatie centraal staat.
•
Practoraat Vitaal Groningen! vorm geven in doorlopende leerlijn
mbo, hbo, universiteit.
•
Bij lectoraten en practoraten in de kenniskring ook een student
en/of juniorlector benoemen om betrokkenheid van studenten bij
onderzoeksthema’s te vergroten.
•
Aandacht voor het opleiden tot en aanstellen van innovatiedocenten.
Mogelijk te tackelen in een nieuwe leergang die recht doet aan
hybride leeromgevingen en rolverandering docenten.
•
Meer ingeroosterde structurele tijd in onderwijs voor
teamontwikkeling en reflectie.
•
Behoefte aan database in de vorm van infotheek waarin kennis en
kunde is opgeslagen.
Friesland
•
Pleidooi voor voortzetting kenniskring Fryslân
•
Voor Pleisterplaatsen van lectoraat een tourarrangement
ontwikkelen om kennis te delen.
•
Aandacht voor noodzaak om Toerisme Collectief Fryslân (TCF) door
te ontwikkelen tot een lerend netwerk.
•
Verbinding maken tussen multidisciplinaire kenniskring Fryslân van
het lectoraat en Design Based Education dat als onderwijsmethodiek
door NHL Stenden Hogeschool wordt toegepast.
Overijssel
•
Een verbinder zoals het lectoraat Duurzame ontwikkeling in de
regionale kenniseconomie is blijvend nodig om de samenwerking
tussen onderwijs en werkveld blijvend te ondersteunen.
Regio-overstijgend
•
Aanhalen van banden kenniscentra en (emeritus) lectoren Fryslân
en Zeeland en verbindingen blijvend vastleggen op thema’s
gezondheid en vitaliteit.
•
Kennis en ervaring van het lectoraat over verbindingen met het
werkveld om innovaties van de grond te krijgen beter inbedden in de
opleidingen.
•
Pleidooi om onderzoek naar multilevel en multidisciplinair
leren blijvend vorm te geven om een doorlopende onderzoekslijn
naar betekenisvol leren in de praktijk te ontwerpen.
•
Samenwerking tussen onderwijsorganisaties in middelbaar-, hoger
beroepsonderwijs en universitair onderwijs op bestuurlijk niveau
steviger funderen.
•
Hoe organiseer je diversiteit volgens het adagium van The strength
of weak ties.
•
Opleiden van conveners die netwerkdata kunnen duiden en de
kaarten van het kennislandschap kunnen lezen en daarin de weg
voor onderwijs & werkveld kunnen vinden.

