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weer een nieuwe opdracht bij ons neerlegt en 
zo blijft het balletje rollen.’

De academies zijn samenwerkingen tussen 
Deltion College, Hogeschool Windesheim, 
Stenden Hogeschool, Cibap, Saxion Hogeschool, 
Viaa en Stad & Esch. De deelnemende studenten 
worden ook door projectbegeleiders van de 
verschillende scholen begeleid.

VERANTWOORDELIJKHEID
Een intensieve samenwerking tussen studen-
ten en bedrijven creëert kansen voor de nieuwe 
generatie. De studenten ontwikkelen zich op 
de werkvloer meer dan alleen op school. ‘De 
projecten waar ik aan werk verschillen elke keer 
van elkaar’, vertelt Tim Cremers (17), twee-
dejaarsstudent Marketing en Communicatie 

op het Deltion College. ‘De ene keer werk ik 
aan een flyer voor een nieuw evenement dat 
bedacht is door een andere student. De andere 
keer werk ik aan een marketingplan voor een 
busbedrijf. Het is heel veelzijdig. Bij mijn 
eerste opdracht kreeg ik nog erg veel feedback, 
maar ik merk hoe langer ik bezig ben hoe meer 
ik leer. Juist die terugkoppeling vanuit praktijk 
is leerzaam. En als ik de opdracht niet uitvoer, 
dan gebeurt er ook niets. Die verantwoordelijk-
heid voel je wel.’

REGIONALE PROMOTIE
Deze aanpak sluit bovendien aan op de wens 
van gemeenten in Overijssel en Flevoland om 
jongeren te motiveren en enthousiasmeren. 
‘Veel studenten trekken richting het westen van 
het land. Niet alleen voor de studie, maar ook 
met het oog op een baan voor later’, vertelt De 
Haan. ‘Door samen te werken met verschillende 
opleidingen en opdrachtgevers werken we op 
een effectieve manier aan de binding tussen 
jong talent en bedrijfsleven in onze regio.’  <

Bedrijven die met studenten willen samen-
werken kunnen met hun vragen, onderzoeken 
of opdrachten terecht bij één van de drie 
regionale academies. Dit zijn de WaterReijk 
Academie, Vechtdal Academie en het On-
dernemerspunt in Meppel. ‘Onze studenten 
pakken samen taken of opdrachten op waar 
een ondernemer, bedrijf of instelling niet aan 
toe komt’, vertelt Anne-Marie Knottnerus, 
projectbegeleider bij WaterReijk Projecten.
 
‘Er zijn opdrachtgevers die met slechts één 
vraagstuk bij ons komen, maar er zijn ook 
bedrijven die continue nieuwe projecten 
aanbieden. Zo bieden we ruimte voor kleine 
ondernemingen waar een interessante on-
derzoeksvraag op de plank blijft liggen door 
gebrek aan tijd, geld of kennis.’

De begeleiders van de academies zoeken 
naar een goede match tussen student en 
ondernemer. ‘Onze studenten gaan vervol-
gens aan de slag met verschillende taken 
of opdrachten’, gaat Knottnerus verder. ‘Ze 
gaan hier zes, tien of soms wel twintig weken 
mee aan de slag. Zo staan ze ineens midden 
in het bedrijfsleven en leren ze ondernemen.’

TWEERICHTINGSVERKEER
Deze nieuwe vorm van leren biedt niet alleen 
kansen voor de student, maar ook voor de 
ondernemer. Ilse Sijtsema, parkmanager 
Hessenpoort, startte een opdracht bij de 
academies. ‘Een groepje studenten deed 
onderzoek onder de 4000 werknemers op de 
Hessenpoort. Ze keken naar de wensen en 
beleving van de natuur op het bedrijventer-
rein. De uitkomst van dit onderzoek heb ik 

gebruikt bij onze vernieuwde visie. De stu-
denten namen mij veel werk uithanden en ik 
denk dat een directe samenwerking met het 
bedrijfsleven erg leerzaam is.’

VERSCHILLENDE 
OPLEIDINGSINSTITUTEN
WaterReijk Academie en Vechtdal Academie 
zijn projectbureaus die werkzaam zijn bin-
nen meerdere scholen en opleidingniveaus. 
‘Deze bureaus zijn momenteel gevestigd in 
Steenwijk, Hardenberg, Meppel en Dronten’, 
vertelt Sjoukje de Haan, projectleider voor 
deze regionale activiteiten. ‘Door gezamenlijk 
te werken met bedrijven werken we vragen, 
onderzoeken of opdrachten efficiënt uit. Met 
de opgedane kennis kunnen ondernemingen 
én studenten zich weer verder ontwikkelen. 
Hierdoor zien we vaak dat een bedrijf direct 

STUDENTEN DUIKEN DE PRAKTIJK 
IN MET VRAAGSTUKKEN VAN 
ONDERNEMERS

De wereld verandert in rap tempo en dat vraagt ook om veranderin-

gen binnen het onderwijs. Deltion College werkt daarom met andere 

opleidingsinstituten en het bedrijfsleven samen in de vorm van 

academies. ‘Hierdoor staan de studenten al werkend en lerend 

midden in het regionale bedrijfsleven. En dat biedt kansen.’
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ACADEMIES, STUDENTEN EN 
HET BEDRIJFSLEVEN SAMEN AAN DE SLAG

We laten zien dat ook in de regio’s WaterReijk, 

Vechtdal en Meppel innovatieve en interessante 

bedrijven met werkgelegenheid zitten


