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Doelstelling

Het programma Regionale Transitie (RT) wil bereiken dat de groene onderwijsinstellingen
regionale kenniscentra worden en hiertoe in de regio bestuurlijke afspraken maken met lokale
en regionale overheden, andere groene/niet-groene kennisinstellingen en het ministerie van
Economische Zaken, en deze vastleggen in een meerjarig Regiocontract. Dit project is
ontstaan vanuit de behoefte om in de regio's Noordoost Fryslân en Westerkwartier een
kenniswerkplaats op te zetten.
Doel van het project is het bieden van ondersteuning bij het verkennen van de mogelijkheden
om tot een kenniswerkplaats voor de regio's Noordoost Fryslân en Westerkwartier te komen.

Werkwijze

Binnen het kader van het project zijn verkenningen uitgevoerd binnen diverse overleggen
tussen onderwijsinstellingen en gemeentes over de volgende onderwerpen:
• Een regiovisie;
• Een Kennisagenda voor de regio's;
• Learning-by-doing projecten.
Penvoerder van het project is Nordwin College, andere betrokken partijen zijn AOC Terra,
Hogeschool Van Hall Larenstein en Wageningen UR.

Resultaat

In de eindrapportage van het project van 18 januari 2011 worden de volgende resultaten
genoemd:
In de regio Noordoost Fryslân werden er volop activiteiten uitgevoerd: Vanuit de fysieke
locatie te Veenwoude was een werkplaatscoördinator actief met twee medewerkers. Een
projectgroep vergaderde wekelijks, besprak de voortgang en zette de lijnen uit naar de
toekomst. Vooruitlopend op de Kennisagenda werden een aantal learning-by-doing projecten
uitgevoerd.
De regio Westerkwartier was nog niet zo ver. Er werd een hernieuwde aanzet gegeven tot
het nader vormgeven van de werkplaats. De werkplaatscoördinator en een medewerker
waren sinds kort actief in het benaderen van partijen uit de regio. Learning-by-doing projecten
werden voorbereid en uitgevoerd.
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