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2018
U leest een verslag van de activiteiten van 
Kennislab NOF in 2018. In 2017 zijn lopende 
initiatieven in Noordoost Friesland bij elkaar 
gebracht in de stichting Kennislab NOF. In het 
Kennislab NOF werken onderwijsorganisaties, 
lokale overheden, bedrijven en instellingen 
samen. De missie van Kennislab NOF is het 
vormgeven van toekomstgericht onderwijs in 
en voor NOF. Kennislab NOF draagt hiermee 
bij aan de ontwikkeling van Noordoost Friesland 
als regio waarin het goed wonen en werken is.

In 2018 hebben we actief met projecten aan 
onze missie gewerkt. We hebben Kennislab 
NOF verder opgebouwd en zijn actief door-
gegaan met het leggen en verstevigen van 
verbindingen en netwerken. 
 
In onze visie is toekomstgericht leren in een 
hoogwaardige kennisinfrastructuur cruciaal 
voor ons doel. Het gaat om leven lang le-
ren dat hoge impact heeft op onze regio en 
erbuiten. We werken samen aan innovatieve 
‘leerprogramma’s’ in de Zorg, Digitaal en 
Techniek. Programma’s voor jong en oud die 
met ambitie zichzelf en Noordoost Friesland 
verder willen brengen.

We hebben hiermee met z’n allen in Noord-
oost Friesland een prachtige basis voor toe-
komstgericht onderwijs ook voor 2019. Daar 
zijn we blij mee!

Een belangrijke ontwikkeling in 2018 was de Kennisdeal. Kennislab NOF heeft een 
businesscase geschreven voor de versnellingsagenda van de Regiodeal. Dit betekent 
dat we de komende jaren structureel kunnen werken aan de thema’s Digitaal, Techniek 
en Zorg. Kennislab NOF werkt hierin samen met de Kenniswerkplaats, KEI en de 
Gouden Driehoek. Hoe de regiodeal organisatorisch en bestuurlijk wordt vormgegeven 
zal in de loop van 2019 duidelijk worden.

Versnellingsagenda NOF

Kernteam Kennislab NOF



In ons programma Bouwen aan Ambitie leren leerlingen nu voor de wereld van straks. 
We bouwen met leerkrachten, ouders en leerlingen aan ambities. We leren samen van 
de wereld, in de wereld en met de wereld. Door leerlingen uit te dagen krijgen ze een 
bredere kijk op de maatschappij. We bieden ze de kans om vakgebieden en beroepen 
te leren kennen en om op basis van talent en interesse te kiezen wat ze willen worden. 
De 3 bouwstenen in het programma zijn:
    Talentontwikkeling – de leerling
    Ambitiemodel – de wereld
    Ambitieroute PO-VO – de link tussen leerling en wereld 

- 10 basisscholen van 
Stichting Roobol zijn ge-
start met de pilot. 
- Werkconferentie ‘Gelijke 
kansen – Bouwen aan 
Ambitie voor de regio 
NOF’.
- 100 deelnemers vanuit 
PO, VO, MBO, overheid en 
bedrijfsleven 
- Het programma BAA is 
opgenomen in de 
Regiodeal om te 
verspreiden over andere 
scholen in NOF.  
- Website - www.bouwen-
aanambitie.nl.

Gemeente Achtkarspelen

Stichting ROOBOL

VO (o.a. VO Surhuister-
veen, Dockinga College, 
Nordwin College, Dalton 
Dokkum)

Kennislab NOF

Ondernemers & professio-
nals

- Het realiseren voor een 
doorgaande ambitieroute 
PO-VO
- Ontwikkelen Ambitiemo-
del binnen pilot die 
verspreiding in de regio 
mogelijk maakt.
- Noordoost Friesland als 
1e Talentregio (voor jong 
en oud).

 Bouwen Aan
Ambitie

scholen

Facts 2018
Samenwerking

Vooruitblik 2019



Vooruitblik 2019

DigitaalBouwen Aan
Ambitie



Noordoost Friesland, de Digitale Delta van Nederland! We zien digitalisering als de belangrijkste 
huidige technologische ontwikkeling die voor een groot deel de wereld van morgen gaat bepalen. 
Daarin doen we mee!

   Leerlingen kennis laten maken met de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van de ICT en digitali-
sering (o.a. leren programmeren, robotica, 3D printing, etc.);
   Het stimuleren van de ICT- en digitale vaardigheden van jong tot oud zodat deze aansluiten bij 
voorop lopen bij de vraag van het bedrijfsleven van de maatschappij; 
   Leerlingen, ouders en docenten maken kennis met beroepen en toepassingen rondom ICT en digi-
talisering in bedrijfsleven en maatschappij;
   Jongeren en ouderen ontwikkelen digitale vaardigheden en specialiseren zich binnen ‘digitale vak-
gebieden;
   Versterken en verduurzamen van samenwerkingen tussen primair, voortgezet, beroepsonderwijs 
en bedrijfsleven/maatschappij om deze doelen te bereiken.

Het DigiTaalhuisPlus is een experimenteerruimte in de bibliotheek bedoeld om digitale geletterdheid 
te stimuleren. Het is een plek waar kinderen, jongeren én volwassenen nieuwe kennis opdoen op 
het gebied van ICT en techniek. Mediawijs worden, leren programmeren, vliegen met een drone, een 
3D-printer of lasercutter gebruiken, filmpjes maken en nog veel meer. De bibliotheek, een voor alle 
inwoners toegankelijke plek om te innoveren en experimenteren met techniek. 

- Het 2e DigitaalhuisPlus opent 
begin 2019 in Surhuisterveen.
- Opstart in andere bibliothe-
ken o.a. Buitenpost en Dam-
woude.
- Het slim verbinden van het 
project Tel mee met Taal (digi-
tale laaggeletterdheid) dat o.a. 
de toeleiding richting het Digi-
taalhuisPlus praktisch regelt.

Kennislab Noordoost Friesland 
Doelstellingen:

- Het 1e DigitaalhuisPlus 
is geopend in de Bieb in 
Westereen.
  Gemeenten NOF

Bibliotheek Noord Friesland

PO (o.a. PCBO Dantumadiel, 
Stichting Roobol)

Kinderopvang

Kennislab NOF

Facts 2018
Samenwerking

Vooruitblik 2019



3D printen en ondernemen is een ambitieroute waarin we leerlingen al zo vroeg mogelijk vaardig 
maken in het werken met 3d-printers. Eén van onze partners is 3Dkanjers die talentontwikkeling 
stimuleert voor wetenschap en techniek met behulp van de 3D-printer. Leerlingen bouwen een com-
plete 3D-printer, verdiepen zich in de ICT-techniek en gaan vervolgens ondernemen door producten 
te ontwerpen en te verkopen.  

- Alle scholen in Dantumadiel 
nemen deel aan 3Dkanjers.
- Studenten van de Friese 
Poort worden ingezet in het 
project.
- Het programma is opgeno-
men in de Regiodeal om te 
verspreiden over NOF.

3D Ambitieroute — 3D printen en ondernemen

Facts 2018

Samenwerking

Vooruitblik 2019
PO (o.a. PCBO Dantumadiel, 
Stichting Roobol)

ZML school De Wingerd

MAVO de Saad

Friese Poort

Gemeente Dantumadiel

Bedrijfsleven (> 15 bedrijven)

Kennislab NOF

- Verbreden project naar 
andere scholen in NOF door 
aanbod: 
- Bouwen printer of inzet 
soortgelijke middelen
- 3D printer rijbewijs (leerkracht)
- Ondernemen



Codeschool.frl is voor alle leeftijden en is gebaseerd op Ecole42, een innovatieve onderwijsvorm 
waarin leerlingen, werkzoekenden, et cetera leren programmeren. Er zijn geen docenten, maar we 
werken we vanuit ‘code-opdrachten’ van samenwerkende bedrijven aan de programmeervaardighe-
den van deelnemers. We ontwikkelen fysieke codeschool locaties op scholen, bibliotheken en/of in 
bedrijven.

Codeschool.frl

Gemeenten in NOF

PO (o.a. Roobol)

VO (o.a. Lauwerscollege)

Bedrijven (o.a. Oracle, Apple, 
Ecole42 en uit NOF o.a. Sterc)

- Voorbereidingen zijn gestart in 
2018. 
- Opening Codeschool in 1e helft 
2019.
- Studenten Friese Poort bouwen 
www.codeschool.frl

Facts Samenwerking

Pilot Project Digitaal VCBO Kollumerland
De leerkrachten en leerlingen maken kennis met Programmeren, Robotica, VR/AR Stopmotion, vi-
deobewerking, greenscreentechniek, microbit gamification, scratch, Bomberbot en de schoolrobots. 
Onderzoekend en ontdekkend leren is het uitgangspunt. De leerkrachten krijgen concrete handvat-
ten om de vaardigheden binnen de dagelijkse praktijk van het onderwijs te benutten. 

Facts 2018
Samenwerking

Vooruitblik 2019
PO - VCBO Kollumerland / 
Stichting Arlanta

E-lab CLC, MADEBO en PTH

Friese Poort

Gemeente Kollumerland

Kennislab NOF

- Pilot loopt door in 2019 en 
wordt in 2019 verder verbreed.

- Serie van 6 workshops
- 3 basisscholen (75 leerlin-
gen) van VCBO Kollumerland 
in de inspiratieruimte van PTH.
- 20 leerkrachten hebben eerst 
zelf een workshop gevolgd. 
- Studenten Friese Poort 
ondersteunen bij de work-
shops.



   Meer instroom in techniekopleidingen
   Meer ambitie op het gebied van techniekonderwijs en –innovatie
   Meer cross-sectorale samenwerking tussen techniekbedrijven onderling en andere sectoren, bijv. 
thuiszorg
   Meer regionale economische groei in technieksectoren
   Meer samenhang in de regio tussen techniekopleidingen zowel regulier als continue professionali-
sering
   De trots op techniekprestaties in de regio vergroten

 Techniek
Kennislab Noordoost Friesland 
Doelstellingen:

In Noordoost Friesland zijn 3 TechNetkringen actief. De TechNetkringen organiseren activiteiten om 
leerlingen te interesseren voor een loopbaan in de techniek. Samen met het PO, VO, MBO en de 
technische bedrijven wordt er gewerkt aan de promotie van de techniek in Noordoost Friesland.
Begin 2018 zijn de activiteiten door de Gouden Driehoek overgedragen aan Kennislab NOF. 

Facts 2018
Samenwerking

Vooruitblik 2019

Technetkringen

- 3 Technics4U georganiseerd 
voor groep 7/8 van de basisscho-
len (400 leerlingen per evene-
ment). Het evenement draait om 
zien, doen en denken over tech-
niek.
- Techniekdagen voor 2e en 3e 
jaars VMBO, HAVO en VWO (350 
leerlingen per techniekdag).

PO, VO, MBO

Bedrijfsleven

Gemeenten

Kennislab NOF

- Het komend jaar staan 
er weer Technics4U en 
techniekdagen gepland.
- Daarnaast worden er 1 
of 2 Techniek Tastbaar 
evenementen georgani-
seerd. De 1e staat ge-
pland op 22 maart 2019 
in de Energiecentrale in 
Burgum.

Bouwen Aan Ambitie



Toekomstgericht een leven lang techniek leren waarin ‘Grote Uitdagingen’ centraal staan.
De TechChallenges zijn ambitieroutes gebaseerd op door bedrijven en maatschappij geformuleerde 
‘grand challenges’, bijvoorbeeld op het gebied van ‘sociale kwaliteit’, energietransitie, mobiliteit, et 
cetera. 

 De leerlijnen zijn ‘challenge-based’: Leerlingen + professionals + docenten + onderzoekers wer-
ken een jaar lang aan een challenge.
 Het curriculum voor deelnemers wordt bv voor 30% ingevuld met wat ze nodig hebben om de 
challenge te winnen, dit kan per individu verschillen (professionals gaan bv meedoen met een vak op 
in het HBO)
 We formuleren de challenge op vier niveaus: bo, vo, mbo, en wo
 Elke challenge wordt afgesloten met een Challenge Conferentie
 Deelnemers zitten minimaal 1 dag in de week in ons Techlab. 
 TechLabs als thuisbasis voor de Challenges

Techchallenges

Samen met bedrijven ontwikkelen we één of meerdere 
techlabs (techlokalen) waarin leerlingen en professionals 
met de nieuwste technieken leren werken. 
Zie verder het kopje TechChallenges.

Kenmerken van een ambitieroute (doorlopende techniek leerlijnen)

Facts 2018
Samenwerking

Vooruitblik 2019

- Voorbereidingen zijn getroffen 
voor een aantal projecten.

PO, VO, MBO en WO

Bedrijven

Woningcorporaties (o.a. 
Thús wonen) 

Overheden en instellingen

Professionals

Onderzoeksinstellingen 

Kennislab NOF

- In het voorjaar start de 
projectchallenge – NOFSense 
met Damstra Installatietechniek
- Opstart van de challenge - De 
WijkCentrale
- Opstart van de challenge - NOF 
is in 2025 de 1e winstgevende 
Regio EnergieCentrale. 
- Opstart van het LOSensorNet, 
het eerste regionale slimme 
sensornetwerk voor het 
monitoren van de lokale 
leefomgevingTechLabs



Hoe realiseren we in NOF de beste regiozorg van Nederland?
In zorg en welzijn speelt zich een digitale transformatie af. Ook zorg en welzijn in NOF verandert 
steeds meer en digitalisering speelt een erg belangrijke rol. Veel veranderingen worden van buiten 
de regio bepaald. We willen in NOF meer meesturen. 

Onze activiteiten op weg naar de beste Regiozorg:

   In NOF ontwikkelen we het innovatieprogramma Thús met als doel mensen waar mogelijk 
en gewenst een levenlang ‘thuis’ te laten wonen met een hoge kwaliteit van leven door vergaande 
digitalisering.
 In dit programma onderscheiden we vier projecten:
• Ontwikkelen van het Thus ZorgDienstenPlatform: Vergaande digitalisering, Ontschotting, 
innovatieve sociale regiozorg businessmodellen
• Ontwikkelen van het Snoad (Smart) Weinje Concept waarin Bijke als zorghond de belang-
rijkste interface gaat worden
• Ontwikkelen van Meinskippelijke Soarch, sociale business modellen voor regiozorg:
• Ontwikkelen van het ‘zorgpreventie beleid’ Bewegen, dat moet bijdragen aan de effectiviteit 
en efficiëntie van het programma Thús. 
 We ontwikkelen de ambitieroute ThusWeinje voor ‘Thus’ competenties van professionals en 
gebruikers (samen met Seker en Sun-Burgerschapscompetenties).
 We ontwikkelen het BijkeLab, de plek om te experimenteren, te leren en te delen

Het startpunt van al deze activiteiten was de Creathon in de Sionsberg in september 2017.  

Zorg

Facts 2018
Consortium Thús
- In 2018 is een consortium gevormd om 
het innovatieprogramma Thús te 
ontwikkelen.
- Kennislab NOF neemt in 2019 deel aan 
een pilot rond Burgerschapscompetenties. 

Zorgrobot Bijke - Regionaal 
Platform
- Studenten Friese Poort hebben een 1e 
prototype van Bijke gepresenteerd in de 
Sionsberg.
- De provincie financiert een haalbaar-
heidsonderzoek voor Bijke.  
- Bijke’s Fanclub (2 bijeenkomsten, zorg-
professionals/burgers) praat mee over de 
mogelijkheden robots in de zorg.

Zorglab (in de Sionsberg)
- Plan van aanpak opgesteld voor een in 
2019 op te starten Zorglab in de Sionsberg. 

Werkgroep Ontschotting
- NHL studenten hebben onderzoek ge-
daan naar de schotten in NOF.
- Vervolgvoorstel ligt ter bespreking op 
tafel.

Innovatiessessies
- Met de Marien Zathe en De 4 Elementen 
zijn innovatiesessies georganiseerd

Bouwen Aan Ambitie



Gemeente Noardeast-Fryslân
(Tot 31/12/2018
  Gemeente Dongeradeel
  Gemeente Kollumerland
  Gemeente Ferwerderdiel)
Gemeente Dantumadiel
Gemeente Achtkarspelen
Stichting Roobol
Nordwin College 
ROC Friese Poort
Dockinga college
ZML school De Wingerd
VO Surhuisterveen
Lauwers College
Universiteit Twente
PCBO Arlanta
PCBO Dantumadiel
Dalton Dokkum
Impulse Kollum
Mavo de Saad
Bibliotheek NOF
Dijkstra Draisma Dokkum
Damstra Installaties
Marien Zathe
De 4 Elementen

Bijlage met Partners en betrokkenen bij projecten

Partners van Kennislab NOF Betrokken bij de projecten

Naast de partners van Kennislab NOF zijn ook 
veel andere partijen betrokken bij de verschillende 
projecten. Veel zijn er al genoemd in het verslag. 
Hieronder nog enkele aanvullingen.

Bouwen aan Ambitie - Techniek
  Technetkringen
 - Naast partners Kennislab NOF het Be-
drijfsleven (> 50 bedrijven), Rabobank en Gemeen-
te Tytsjerksteradiel
  Techchallenges/Techlabs
 - Naast partners, Senshagen (gemeente 
Zwolle) en ESRI

Bouwen aan Ambitie - Zorg
  Sionsberg Dokkum
  Burgers
  Zorgprofessionals
  Bijke’s fanclub (met burgers en zorgprofessionals) 
  Rabobank
  Zorg- en welzijnsinstellingen in NOF (o.a. Tim-
paan Welzijn, Het Bolwerk, Kwadrantgroep, Het 
Friese land en Paletgroep) 
  Seker en Sûn
  Academische Werkplaats 
  Philips
  Zorgbelang
  Provincie
  GGD Friesland
  Kennisinstellingen (o.a. NHL, UMCG/Triade)


