Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord

Waar kan ik meer informatie vinden?
Wilt u meer informatie over de
Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord, ga
dan naar www.kenniswerkplaatsnhn.nl.
Hier vindt u onder meer informatie over
allerlei projecten die lopen binnen de
Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord.

Kenniswerkplaats
Noord-Holland Noord

Contactpersonen voor de Kenniswerkplaats
Noord-Holland Noord:
Ans Koster (Clusius College)
Telefoon: 072-5147666
Mobiel: 06-22661485
a.koster@clusius.nl
Egbert Limburg (Clusius College)
Telefoon: 0321 386162
Mobiel: 06 22800868
e.limburg@cah.nl
Linda Meerbeek (provincie Noord-Holland)
Telefoon: 023-5143235
Mobiel: 06-31690564
meerbeekl@noord-holland.nl
Janine Hiemstra (provincie Noord-Holland)
Telefoon: 023-5144715
Mobiel: 06-51267255
hiemstraj@noord-holland.nl
Adres
p/a Clusius College Centraal Bureau
Voltastraat 1
1817 DD Alkmaar

Motto
“ Op weg naar innovaties
in de regio en in het onderwijs ”

U kunt ons ook volgen via

Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord

Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord
Wat is de kenniswerkplaats?
De kenniswerkplaats is een leer-, onderzoeken werkgemeenschap gericht op het
vernieuwen van de regionale leef- en / of
werkomgeving.
Studenten, docenten, onderzoekers, lectoren
en professoren van de groene onderwijs- en
onderzoeksinstellingen werken samen met niet
-groene kennisinstellingen en betrokkenen zoals ondernemers, overheden, experts,
gebruikers en burgers en vinden innovatieve
oplossingen voor plattelands- en (sub)urbane
vraagstukken.
De projecten zijn kennisintensief: het gaat om
kennis ontsluiten, ontwikkelen, toepassen,
evalueren en verspreiden.
De regionale kennisagenda formuleert wat de
voornaamste kennisvragen zijn, gezien de
regionale ontwikkelingsopgaven voor leef- en
woonomgeving. Deze agenda is richtinggevend
voor de aangesloten onderwijs- en
onderzoeksinstellingen om studenten, docenten en onderzoekers in te zetten op deze vraagstukken. De uitvoering vindt plaats via de
werkplaatsmethodiek.

Wat is de werkwijze van de kenniswerkplaats?
Gemeenschappelijk werken en leren van alle
deelnemende partijen is de belangrijkste pijler
van de Kenniswerkplaats. Mensen leren het
beste als:

ze werken aan het oplossen van problemen in
de realiteit van het dagelijks leven en ze daardoor een bijdrage leveren aan de
maatschappij en aan het welzijn van anderen.

deze problemen aansluiten bij hun eigen
kennis en interesse en ze zich verder kunnen
ontwikkelen in de richting die daarbij past.

ze deel uitmaken van een sociale groep en met
anderen hun opvattingen en leerervaringen
kunnen delen en bediscussiëren. Hoe meer
verschillende ideeën er over de oplossing van
een vraag of zijn, hoe beter het is voor het
leren.
Het leren beperkt zich niet tot het onderwijs. Het is
juist belangrijk om een innovatieve oplossing draagvlak te geven in de regio en de betrokken maatschappelijke organisaties mee te laten ontwikkelen.
Hierdoor ontstaat regionale transitie. Een belangrijk
element is dat een structurele, meerjarige samenwerking tussen de vijf o’s (onderwijs, onderzoek,
overheid, ondernemers en omgeving) wordt
gerealiseerd.
Wat gebeurt er in Noord-Holland Noord?
De regio Noord-Holland Noord is het meest landelijke
gebied van de provincie Noord-Holland.
De voornaamste uitdagingen voor dit gebied zijn de
demografische veranderingen en het stimuleren van
de economische ontwikkeling.

Via onder meer de kenniswerkplaats NoordHolland Noord wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van de regio Noord-Holland Noord.
Kansen en focus voor dit gebied liggen binnen
de clusters:
1. Agribusiness

2.
3.
4.
5.

(Duurzame) Energie
Recreatie en Toerisme
Havenontwikkeling en offshore
Medisch

Dwarsverbanden tussen deze thema’s zijn leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en onderwijs en
arbeidsmarkt. Deze clusters en dwarsverbanden vormen de inhoudelijke basis van de
activiteiten van de kenniswerkplaats.
De Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord is
formeel van start gegaan in juni 2010 door
middel van het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie NoordHolland, het Clusius College en de Kamer van
Koophandel Noordwest-Holland. De organisatie
zal in 2011 verbreding en structuur krijgen. Ook
wordt de versterking van de basis van de
Kenniswerkplaats (financieel en personeel) uitgewerkt. Tijdens dat proces blijven ook concrete projecten in de regio uitgevoerd worden o.l.v.
medewerkers van de Provincie Noord-Holland
en het Clusius College.

