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Achterhoek verbonden aan HBO en WO onderwijs
Inleiding
De verbinding met het HBO en WO onderwijs is voor de Achterhoek van groot belang. In de
Achterhoek Raad van 7 december 2020 werd hier nog eens expliciet aandacht voor gevraagd door
middel van een amendement. Dit amendement is ingetrokken nadat vanuit de Board werd toegezegd
om in- en overzicht te geven van de initiatieven die hiervoor lopen en welke kansen er nog liggen.
Lopende initiatieven
Intensieve samenwerking is er op dit moment met Saxion, de HAN en de WUR. Maar ook met andere
hogescholen en universiteiten zijn er verbindingen.
Daarnaast zetten we sterk in op AD-trajecten. Het niveau tussen MBO en HBO.
Inzet op AD trajecten
Er loopt een tweetal projecten gericht op het aanbieden van MBO+ onderwijs.
 Grensland College (van start met Regiodeal-middelen)
Voorziet in Associate Degree opleidingen (MBO+) in samenwerking met HAN, Saxion en het
Graafschap College. Met de inzet van de netwerken van bedrijven en instellingen wordt gestart
met het ontwikkelen en draaien van 3 AD opleidingen en wordt toegewerkt naar het opzetten van
9 AD opleidingen passend bij de speerpunten in de regionale arbeidsmarkt. Tevens wordt er
gewerkt aan de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van opleiden. De eerste
verkennende gesprekken met de Westfälische Hochschule Bocholt zijn positief verlopen; zij zien
de opleidingen van het Grensland college ook als springplank naar hun eigen Bacheloropleidingen. Daarnaast zijn zij net als het Grensland College en Saxion aangesloten bij het
Euregionale Kennis- en onderwijsplatform in oprichting (Euregio Youth).
 Binnen het project “een leven lang ontwikkelen” van AT Techniek-opleidingen wordt ook de
verbinding gemaakt met doorstroom van MBO4 naar AD smart industry.
Regionale inzet op studenten HBO en WO
De Achterhoek wil dé stage- en afstudeerregio zijn van Nederland. We zetten daarom sterk in op het
creëren van mogelijkheden voor studenten in de Achterhoek. De volgende projecten lopen hiervoor.
 SmartHub
Richt zich op het aantrekken van stagiaires, afstudeerders en startersbanen in de Achterhoek
voor HBO en WO studenten. Er zijn 160 ondernemers aangesloten die interessante opdrachten en
functies ontsluiten via dit platform. Vanuit SmartHub worden de mogelijkheden actief gepromoot
op HBO’s en Universiteiten. Gezien de vraag van de ondernemers wordt SmartHub nu
doorontwikkeld met meer aandacht voor het behouden en aantrekken van jong arbeidspotentieel.

 InnovatieHubs
Een InnovatieHub is een non-profit samenwerkingsverband waarbinnen MBO-, HBO- en WOstudenten het innovatievermogen van één tot vijf (mkb-)bedrijven vergroten via de uitvoering van
onderzoeks- en innovatieprojecten. Iedere Hub heeft een eigen Hubmanager – gefinancierd door de
bedrijven van de Hub. Hij/zij is verantwoordelijk voor de werving, selectie en begeleiding van
studenten en de continuering van kennisontwikkeling. Op dit moment zijn er vijf op zichzelf staande
InnovatieHubs in de provincie Gelderland, waarvan vier in de Achterhoek. (Achterhoek-Liemers,
Doetinchem, Innovar, IIME en Winterswijk Aalten) Bij die Hubs vinden per jaar tussen de 140 en 160
studenten een innovatieve (stage-)opdracht. Ons doel is om het aantal InnovatieHubs uit te breiden
met 1 per jaar.


Stadslab
Met Saxion is eind 2020 een samenwerkingsovereenkomst Stadslab getekend. Binnen het
Stadslab werken 1e t/m 4e jaars-studenten uit diverse studies aan Achterhoekse vraagstukken.
Het Stadslab richt zich op de vakrichtingen Bestuurskunde, Stedenbouwkundig Ontwerpen,
Ruimtelijke Ordening & Planologie en Klimaat & Management. Uit de veelheid van aangeboden
projecten kunnen studenten kiezen waarmee ze aan de slag willen gaan. In het studiejaar 19/20
zijn er drie projecten opgepakt, in de periode 20/21 zijn het er al zeven. Meer dan een
verdubbeling, iets waar we heel blij mee zijn. Hierbij enkele voorbeelden van thema’s waarop
projecten aangedragen zijn; Transformatie/herbestemmingsvraagstukken, verduurzamingsvraagstukken, toetsing van Omgevingsvisie en verkenning combinatieoplossingen voor diverse
problemen als stikstof en droogte. Dit laatste thema leidt tot het uitwerken van casuïstiek en een
mogelijke vervolgopdracht voor een afstudeerder. De projecten zijn aangedragen vanuit
verschillende partijen als gemeenten en woningbouwcorporaties, in sommige gevallen in
samenwerking met een derde partij.



Innovatiecentra
In de Achterhoek zijn er nu drie fysieke innovatiecentra. De locaties zijn erop (in)gericht om een
fysieke plaats te bieden voor activiteiten in het innovatieproces. De verbinding met het onderzoek
en onderwijs is op deze locaties sterk.
 De Steck is de hotspot voor de circulaire economie/dienstensector en werkt veel met
de HAN.
 De Marke is agro innovatiecentrum en richt zich op kringlooplandbouw.
De voormalige proefboerderij wordt omgevormd tot coöperatief innovatiecentrum
van en voor boeren en behoudt een sterke verbinding met de WUR. In projecten en
onderwijs wordt samengewerkt met Van Hall Larenstein en het Zone College.
 Het Smart Business Centre/CIVON is gericht op de maakindustrie/smart en is
verbonden aan het Graafschap College en werkt veel samen met HAN en Saxion.

Andere samenwerkingen met HBO en WO
 De HAN vertegenwoordigt het HBO aan de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt.
 Organisaties met een samenwerkingsovereenkomst met HBO/WO opleidingen; Nedap University
i.s.m. Universiteit Twente. Het Slingeland Ziekenhuis werkt onder andere samen met het
Graafschap College, de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, het Saxion Enschede en Deventer, de
Radboud Universiteit Nijmegen, de TU Twente.
 Via de Matchmaker Simon Boeing Messing vanuit het GROS-initiatief (Grensoverschrijdende
Samenwerking) wordt er aan Duitse zijde verkend welke kansen er liggen om de Westfälische
Fachhochschule en het bedrijfsleven aan beide zijde van de grens beter met elkaar in contact te
brengen.
Kansen voor de (nabije) toekomst
Kansen liggen er volop in het verbinden van de Achterhoek met andere hogescholen, maar vooral
met universiteiten. Het in beeld brengen van interessante lectoraten bij bijvoorbeeld de Radboud
Universiteit en de UT Twente lijkt zinvol. Om van daaruit de verbinding te leggen met onze opgaven
en op deze manier het netwerk te versterken.
Ook het in beeld brengen van kansen in Duitsland (Fachhochschule Kleve, WWU Münster) is zinvol.
-.-.-.-.-.-.-.

