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Welkom 
 
In deze nieuwsbrief staat een update van de activiteiten die we ondernemen in het kader 
van Dudoc XP. De afgelopen maanden werden beheerst door de Corona crisis. Dat heeft 
op zowel scholen als bedrijven een behoorlijke impact gehad.  We hebben we nog steeds 
te maken maatregelen in het kader van Covid-19, maar de omstandigheden zijn al meer 
ten gunste veranderd. Het mbo mag weer lessen opstarten, maar met aangepast rooster 
en rekening houdend met RIVM-richtlijnen. De toekomst en het verloop blijven dus nog 
onzeker. Dat betekent dat we bij de start van het jaar gaan kijken of en hoe we live 
bijeenkomsten kunnen organiseren. We zullen dat na de vakantie zo snel mogelijk laten 
weten. 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij de ontwikkelingen in de vier programmalijnen. 
Daarnaast ook alvast een doorkijkje naar volgend jaar.   
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Leerwerkplein 
 

De realisatie van het Leerwerkplein gaat nu ineens snel. Natuurlijk was het 
vervelend om in de aanvraag bij de gemeente een aantal hobbels 
tegen te komen, maar dat hoort ook bij een bouwproces. Maar de 
bouwvergunning is verleend. Het beton is gestort en het wachten is op 
de huizen die door Spaansen worden geleverd. Dat gaat plaatsvinden in 
de week van 6 juli. Daarmee hebben we weer een belangrijke stap gezet 
en komt het beeld zoals dat hierboven staat dichterbij. Zeker omdat na 
de vakantie het dak geplaatst zal worden door Houtbouw ’t Zand. Dit 
betekent dat we na de vakantie een bijeenkomst plannen voor partners 
om “de werkplaats” te bezoeken. Want dat gaat het worden. Een plek 
waar leerlingen op een echte bouwplaats aan het werk kunnen, waar ze 
examens kunnen afnemen, waar bedrijven de mogelijkheid hebben om 
innovaties te laten zien. 

Naast de fysieke omgeving van het leerwerkplein nadert de eerste 
virtuele productie in de vorm van een escaperoom zijn voltooiing. 
Leerlingen van het Media college leggen de laatste hand aan de 
productie. In het kader van het project schaffen we VR brillen aan, zodat 
leerlingen virtueel de bouwplaats op kunnen.  

Na de zomervakantie gaan we ook vaart maken met de aanpassingen 
van de werkplaatsen op de Bouw en techniekcampus. In het plan staan 
verschillende investeringen genoemd waarmee we in hopen te spelen 
op de nieuwe technologische ontwikkelingen 

 

VMBO Carrousel 
 

De werkgroep Carrousels is ondanks de Coronacrisis gewoon door blijven schrijven aan het lesmateriaal. Er 
zijn op dit moment vijf carrousels (met leerlingen en docentenmateriaal) klaar en de volgende acht worden 
geschreven. Daarmee hopen we in korte tijd veel lesmateriaal voor vmbo te hebben gemaakt. In de 
carrousels maken de leerlingen kennis met de zeven werelden van techniek. Een breed beeld van techniek 
dus. Het lesmateriaal is gemaakt door docenten vanuit vmbo en mbo. Het materiaal bestaat uit opdrachten 
op school, maar juist ook opdrachten in de praktijk (bedrijf of opleidingsbedrijf). In samenspraak met 
opleidingsbedrijven, vmbo-scholen en mbo hebben schrijfgroepen aspecten van techniek in de carrousels 
verwerken. Duurzaamheid is de rode draad in alle carrousels. De schrijversteams worden naast de schrijver 
uit vmbo en mbo geleid door medewerkers van Tetrix, ESPEQ, IWNH en SPG. 

Even voorstellen: Martin Jesterhoudt  

Sinds maart 2020 is Martin tijdelijk gedetacheerd van Trinitas College naar Horizon College in het kader van 
Dudoc XP. Martin gaat zich twee dagen in de week bezighouden met het aanjagen van het schrijfproces, 
maar belangrijker is dat hij gaat zorgen dat de carrousels daadwerkelijk worden uitgevoerd in de vmbo-
scholen. In eerste instantie nog via een eigen planning, maar het is de bedoeling dat het hele proces van 
inschrijven en uitvoeren digitaal wordt geregeld via de site van Techportal (www.techportal.nl)  

Hoe mooi zou het zijn 
als je niet alleen echt 

op de bouwplaats kan 
rondlopen, maar dmv 

VR brillen meer 
aspecten van bouw en 

installatiewerk kunt 
ervaren. 
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Matchmaker 
 

Vlak voor de Corona uitbraak was een groep bij elkaar geweest om dit programma tegen het 
licht te houden. Daarna is het enigszins stilgevallen. Maar net als bij de andere drie 
programma’s zijn een aantal ontwikkelingen toch doorgelopen. Een belangrijke activiteit is het 
opwaarderen van de open dagen. De eerste nieuwe stijl vond in februari plaats. Op basis van 
evaluatie gaat de werkgroep met de volgende open dagen aan de slag.  

Andere thema’s binnen dit programma zijn: duale opleidingen (combi van BOL en BBL) en de 
AD (Associate Degree) opleidingen. De eerste AD Maintenance gaat in september 2021 van 
start. We hadden gehoopt dat het eerder zou zijn, maar dat is niet zo. Mogelijkheden van duaal 
opleiden is nog onderwerp van afstemming tussen Horizon College en ESPEQ 

In het kader van Een Leven Lang Leren is Horizon college met veel losse projecten bezig, 
waaronder het flexibel aanbieden van opleidingen. De eerste ervaringen met opleidingen 
Schilderen en Timmeren zijn positief. Daarnaast gaat Horizon starten met de opleiding 
Technisch Leidinggevende niveau 3 BBL 

Voor een leven lang leren hebben we ook modules NLQF ontwikkeld.  

Opleiding Mechatronica start het komende jaar met een tweede groep. Bestond de eerste uit 
een groep van 8/9 leerlingen. Het lijkt erop dat de tweede groep aanzienlijk groter zal zijn en 
richting 25 gaat. Dat is een mooi resultaat voor een opleiding waar boeken zijn afgeschaft en 
het lesmateriaal digitaal en online wordt aangeboden. Deze opleiding vindt overigens ook 
plaats in de vorm van projecten 

 

Lees hier een artikel over het 
Smart Circulair team van Horizon 
College en hun ontwerp 
 

https://www.smartcirculair.com/90-

meter-hoge-woon-werktoren-wordt-

blikvanger-van-heerhugowaard/ 

 

 

 

 

Nul op de Meter 
 

Een grote klus is de afgelopen periode geklaard. De voorbereiding van de nieuwe 
opleiding Projectleider Duurzame energie is ondanks de Corona perikelen gewoon 
doorgegaan. De opleiding staat nu in de steigers. Zie daarvoor de bijgevoegde 
nieuwsbrief. De opleiding werkt met projecten. Duur is vier jaar. De opleiding start met 
één klas. 

Naast het opzetten van de opleiding is de werkgroep ook bezig met het organiseren van 
bijeenkomsten voor partners met als Thema Duurzaamheid en Innovatie. Door de 
Corona is dit tijdelijk stopgezet. Dit pakken we na de vakantie weer op. Hoe dat er dan 
gaat uitzien, online of live, is nog niet duidelijk. Uiteraard gaan we de bijeenkomsten 
koppelen aan het Leerwerkplein. De werkgroep was ook gestart met uitwisseling van 
docenten en bedrijven, maar het moge duidelijk zijn dat door de huidige 
omstandigheden dat tijdelijk stil is gezet. Ook deze ontwikkeling hopen we snel weer 
op te pakken. 

Naast genoemde projecten vinden er verschillende losse projecten plaats die vallen 
onder Dudoc XP. Een van die projecten is Smart Circulair. Horizon doet met een team 
mee en dit team van studenten Bouw en Infra “ontwikkelen” in opdracht van de 
gemeente Heerhugowaard een deel van het stationsgebied. In oktober vindt de finale 
van dit landelijke project plaats. Zie verder de site www.smartcirculair.com 
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Samenwerking 
 

Het versterken van techniek kom je op verschillende plaatsen tegen. In het 
vmbo, in het mbo, in opleidingsbedrijven, in havo/vwo, in bedrijven. Als je 
goed kijkt zijn er veel initiatieven, maar ook veel projecten. Dat maakt het 
voor partijen niet altijd makkelijk om te zien en te begrijpen. Zo kent de regio 
Noord-Holland Noord verschillende RIF en STO-projecten. Een korte uitleg: 

STO=Sterk techniek Onderwijs: richt zich op onderbouw vmbo en hoogste 
klassen primair onderwijs. Daarnaast aandacht voor inrichting van de 
scholen, dus ruimtes en apparatuur. STO komt voor in de regio West-
Friesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland. 

RIF=Regionaal Investerings Fonds voor mbo. Zijn gekoppeld aan een ROC. 
In Noord-Holland drie (op dit moment). RIF Food, Tech@Connect en Dudoc 
XP. ROC’s zijn bezig met meerdere, nieuwe aanvragen.  

In de regio’s die hierboven zijn genoemd werken projectleiders nauw samen 
en gebruiken ze de site www.techportal.nl om informatie samen te brengen. 

Daarnaast willen we vanuit de drie projecten samen een conferentie 
organiseren over Techniek en Onderwijs in de regio Noord-Holland Noord. 
Planning is om dat november te realiseren. 

Contact 
 
Rob Heijmans 
Projectleider Dudoc XP 
W.M.Dudokweg 66 
1703 DC Heerhugowaard 
06 46444271 
Website: www.dudocxp.nl 
 

De aanmeldingen voor 
het komende jaar voor 

mbo-techniek van 
Horizon College 

stabiliseren zich. Gunstig 
als je bedenkt dat het 
bij andere ROC’s juist 

licht daalt! 


