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De Regiocampus 
De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en innoveren. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren 

werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen dragen wij bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in 

Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. 

 

2021 opnieuw een bijzonder jaar 

Ook 2021 gaat de boeken in als een bijzonder jaar, door de coronacrisis een jaar dat ook weer anders verliep dan andere jaren. Gelukkig 

konden de proeftuinen, projecten en opdrachten op een andere wijze doorgaan en daar zijn wij trots op! We wensen u veel leesplezier. 

 

De Regiocampus werkt samen in het Ondernemerspunt, Academisch Lab en Proeftuinen en Projecten. 

Het Ondernemerspunt is dé plek waar instellingen en bedrijven binnen en buiten de Regiocampus nieuwe ideeën, opdrachten,   

onderzoeken en stages kunnen inbrengen. Een samenwerking op alle (onderwijs) niveaus en binnen alle sectoren van Deltion 

College, Drenthe College, Stad & Esch, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Viaa en Rijksuniversiteit Groningen. 

 

Door de werkzaamheden virtueel en vanuit huis voort te zetten konden veel opdrachten en onderzoeken doorgaan ondanks de 

coronacrisis. In totaal hebben er ruim tweehonderd studenten wo, hbo, mbo en vo gewerkt aan opdrachten van partners, 

ondernemers en organisaties. Voorbeelden van opdrachten en onderzoeken zijn: 

 

 

 

 

  

 

In het Academisch lab wordt universitair onderzoek in diverse sectoren uitgevoerd in  

samenwerking met mbo/hbo/vo. Medewerkers van partners, binnen en buiten de Regiocampus, werken vanuit het academisch 

lab samen met bedrijven, instellingen en onderzoekers & studenten. Voorbeelden van deze onderzoeken zijn: 

 

 

 

 

Communicatiestudenten van 

Hogeschool Windesheim hebben 

in 2021 achttien opdrachten 

uitgevoerd. Deze studenten 

ondersteunen de verschillende 

opdrachtgevers met diverse 

communicatie vraagstukken, zoals 

het doen van onderzoek, events 

organiseren en het schrijven van 

persberichten en content voor 

bijvoorbeeld social media. 

Voor de profiel- en 

sectorwerkstukken van Stad & 

Esch Diever zijn er bij diverse 

opdrachtgevers, opdrachten 

opgehaald door het 

Ondernemerspunt. De leerlingen 

gaan aan de slag met de 

opdrachten en presenteren deze 

uiteindelijk aan belangstellenden. 

en opdrachtgevers. 

Ook in 2021 is er een vervolg gegeven aan deze proeftuin onder leiding 

van Wageningen University of Research in samenwerking met 

studenten van Hogescholen Windesheim en Viaa, Gemeenten 

Westerveld, Meppel en Steenwijkerland. Er hebben trainingen, 

onderzoeken en metingen plaatsgevonden gericht op het aanleren van 

een gezond voedingspatroon voor cliënten van de Zorgzaak en PGVZ 

onder begeleiding van hun huishoudelijk medewerkers. Begin 2022 

wordt het onderzoek opgeleverd.  

 

Een nieuwe proeftuin die in de tweede helft van 2021 start is gegaan 

is de proeftuin ‘Preventie’. Onder leiding van Hogeschool Viaa zijn er 

gesprekken geweest met onder andere Isala, Welzijn MensenWerk, 

Drenthe College, Zilveren Kruis, Zorgalliantie, Rijksuniversiteit 

Groningen en diverse externe partijen. De proeftuin bestaat uit een 

kennisbank, waar onderzoek wordt uitgevoerd en het creëren van 

een model voor vitale gemeenschappen.  

Een multidisciplinair team van 3 

studenten van de 

Rijksuniversiteit Groningen heeft 

marktonderzoek gedaan bij 

Revamo BV. De resultaten van dit 

onderzoek  worden in de verdere 

doorontwikkeling van Revamo 

meegenomen. 

 

 

Binnen Noorderboog zijn 

studenten van Drenthe 

College begonnen met de 

opdracht ‘Horecaconcept 

Schiphorst’. Een visie en 

verbeterplan voor de 

restaurantfunctie van deze 

locatie.  

 

Jaarverslag 2021 



 

Bezoek- en postadres:  Telefoonnummer:  e-mail en website                        mede mogelijk gemaakt door: 

Werkhorst 36                              Secretariaat   info@regiocampus.nl   

7944 AV Meppel                              06-15272736    www.regiocampus.nl 

 

 

Middels proeftuinen en projecten worden nieuwe ontwikkelingen opgepakt door medewerkers van de deelnemende organisaties 

(eventueel aangevuld met studenten hbo/mbo/vo). Gilde Leren en de Praktijkroute zijn ingebedde projecten binnen Noorderboog. 

Ook is er een nieuwe proeftuin Flexwonen gestart. Andere voorbeelden van proeftuinen en projecten zijn: 

  
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

Een overzicht van de lopende projecten kun je ook vinden op onze website www.regiocampus.nlen social media accounts. Hier 

staan ook leuke informatieve films die gemaakt zijn door studenten, docenten en andere betrokkenen van deze projecten.  

 

Wil je vanuit je bedrijf of instelling een opdracht, vraagstuk of onderzoek laten uitvoeren door studenten? Dan kan dit door een 

e-mail te sturen naar ondernemerspunt@regiocampus.nl. Wij nemen dan spoedig contact met je op! 

Medewerkers en studenten werken aan 

het stimuleren van de 

samenredzaamheid. In 2021 staat de 

samenwerking tussen de projecten 

centraal. Voorbeelden hiervan zijn 

‘Zingeving’ ‘Living Lab Goed Leven’, 

‘Living Lab jeugd’ en ‘Positieve 

Gezondheid Westerveld’. 

 

Ook is er het project 

’Dementievriendelijk Meppel’, binnen 

gemeente Meppel, waarin aan de slag is 

gegaan met verschillende thema’s in de 

wijk. Ook heeft de groep dit jaar het 

certificaat ´Dementievriendelijk’ 

ontvangen van Alzheimer Nederland. 

Door medewerkers en 

studenten wordt ook gewerkt 

aan Technische innovaties. 

Voorbeelden hiervan zijn  

‘Sterk techniek onderwijs’ & 

‘Techniek in curriculum Zorg & 

Welzijn’, ‘Digivaardig in de 

Noorderboog’ en ‘Van 

beeldbellen naar beeldzorg’. 

Verder worden er verschillende 

onderzoeksopdrachten 

uitgevoerd en is er een 

‘Leercommunity Zorg & 

Techniek’. 

De Vitaliteitscampus in 
Frederiksoord is een initiatief van 

de Zorgzaak. Het is een fysieke 
locatie waar de coördinator van 

het Ondernemerspunt een dagdeel 
per week aanwezig is en bedrijven 
bezoekt in gemeente Westerveld. 

In 2022 wil de Vitaliteitscampus 
starten met het event ‘Oude 

dromen’ waarin ouderen met 
studenten in gesprek gaan over 
hun dromen van vroeger, wat 

daarvan terecht is gekomen en wat 
ze nog willen. Met als doel het 

beter organiseren van het huidige 
zorgsysteem.  

In november heeft de Regiocampus, 

als onderdeel van de Global 

Entrepeneurshipweek, een leuke en 

leerzame (online) kick-off van 

Business4Students georganiseerd 

met Gino Spijkerman, Interstage, uit 

Meppel. In aanloop naar hét event op 

1 juni worden de studentstarters 

begeleid middels 2 masterclasses en 

begeleiding van studenten van het 

‘Leerwerkbedrijf Logopedie’ van 

hogeschool Windesheim. Er kan een 

coach gewonnen worden, een cheque 

aangeboden door Rabobank MSS 

en/of een begeleidingstraject van Ik 

ben Drents ondernemer. 

Een ander project dat de zelf- 

en samenredzaamheid van de 

inwoners stimuleert is het 

‘Wijkleerbedrijf helpende 

handen’, studenten van 

Deltion College ondersteunen 

hier inwoners met hun 

dagelijkse bezigheden zoals 

boodschappen doen, 

organisatie van kinderfeestjes, 

wandelen en koffie drinken. 

Een samenwerking met onder 

andere Zorg Beveiliging 

Nederland en Welzijn 

MensenWerk. 

In 2020 is het Ondernemerspunt 

gestart met de ‘Leercommunity’.  

Studenten van verschillende 

opleidingen en niveaus werken 

samen aan diverse projecten via d 

SCRUM-methode. 

Dit jaar zijn er drie opdrachten 

uitgevoerd: 

✓ E-health binnen de 
Noorderboog 

✓ Domotica binnen de 
Noorderboog 

✓ Positieve Gezondheid 
gemeente Westerveld 

 

In het tweede half jaar zijn er 

voor Retail weer nieuwe 

ideeën geopperd om op te 

pakken samen met een aantal 

ondernemers uit de 

binnenstad.  

Verschillende thema’s zullen  

een invulling krijgen: 

✓ Start-up  
✓ Een koopstromen 

onderzoek (hbo) 
✓ Gastvrijheid: de 

ervaring van de 
consument  

De organisatie van de 

afscheidsreceptie van Sjoukje de 

Haan is volledig georganiseerd door 

de studenten van het ‘Facilitair 

leerbedrijf’ van het Deltion 

College. Zij hebben alles tot in de 

puntjes geregeld in samenwerking 

met ‘Wijkleerbedrijf helpende 

handen’ en de horecaopleiding van 

het Drenthe College. Een mooie 

samenwerking tussen verschillende 

scholen en opleidingen! Rianne 

Staal is de nieuwe coördinator van 

het Ondernemerspunt zij komt 

graag langs om de mogelijkheden, 

voor samenwerking te bespreken.  

Jaarverslag 2021 
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