
   Aan: Raadscommissies Onderwijs en Welzijn, Werk en Inkomen van de gemeente Groningen 
Van: Colleges van Bestuur Noorderpoort en Alfa-college
Datum: 21 mei 2019

Bezoek raadscommissies gemeente Groningen aan Noorderpoort en Alfa-college 

Geachte commissie raadsleden,

Binnenkort brengt u een werkbezoek aan onze regionale opleidingen centra. Wij stellen dit bijzonder op prijs 
en ontmoeten u dan ook graag op:

Datum: Woensdag 12 juni 2019
Tijd: 10.00-12.00 uur (ontvangst vanaf 09.45 uur)

   Plaats: Gebouw Noorderpoort Automotive en Logistiek, Bornholmstraat 31, 9723AW Groningen

Bijgaand ontvangt u het programma voor deze bijeenkomst. Bij verschillende onderwerpen geven we een 
korte inleiding en gaan graag met u in gesprek om te verkennen waar onze inspanningen elkaar kunnen 
versterken.

We zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,
Colleges van Bestuur Noorderpoort en Alfa-college



Programma werkbezoek

Tijd Onderwerp Presentatie

09.45 - 10.00 uur Ontvangst met koffie/thee

10.00 - 10.30 uur Welkom door Wim van de Pol
Middelbaar beroepsonderwijs en Educatie in Stad
Een schets van de ROC’s in Groningen en de actuele discussies
in het mbo, o.a.: macrodoelmatigheid, relatie onderwijs-
arbeidsmarkt, LLO en digitalisering.

De agenda van het mbo in de komende vier jaar
Met aandacht voor het bestuursakkoord mbo en de 
kwaliteitsagenda, deelname aan het Akkoord van Groningen 
en het Nationaal Programma Groningen.

Wim van de Pol,
lid CvB 
Noorderpoort

Wim Moes, 
voorzitter CvB 
Alfa-college

10.30 – 10.45 uur Vragen en gesprek

10.45 - 11.10 uur Rondleiding door de werkplaatsen op de locatie Studenten 
Noorderpoort

11.10 - 11.40 uur Entree onderwijs en niveau 2
Risicovolle doelgroepen (23-plussers zonder startkwalificatie, 
inwoners van de stad met een zeer grote afstand tot de 
arbeidsmarkt).
Samenwerking met de ketenpartners (o.a. Jeugdzorg, RMC).

Educatieve trajecten/inburgering
Het aanbieden van (gecombineerde) trajecten door de ROC’s.
Samenwerking met de gemeente om deze doelgroepen goed 
te bedienen.

Peter Zwarter
Schooldirecteur 
Noorderpoort

Marion Arends
Regiodirecteur Alfa-
college

11.40 - 12.00 uur Vragen en gesprek

12.00 - 12.15 uur Afronding en Broodje


