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‘Op de Campus Amersfoort maken we
werk van onze visie en strategie’

Om onze impact op de regio Amersfoort duurzaam te versterken, gaan we anders en 

groter denken. Flexibel onderwijs, passend onderwijs en leven lang ontwikkelen zijn 

daarin belangrijke ingrediënten, passend bij de strategie van ROC MN. We willen met 

onze colleges aanwezig zijn in het hart van de Stadswijk Hoefkwartier waar wonen, 

werken, leren en ontspannensamen komen. We willen daar een inspirerende leer- en 

werkomgeving bieden die middenin de samenleving staat en werken toe naar een

Future Skills Park. 

In ons Campus Connect Center werken we samen aan inspirerende 

experimenten enuitdagende innovatieprojecten van externe opdrachtgevers, op het 

gebied vanduurzaamheid, gezond stedelijk leven en digitalisering.

Flexibel onderwijs

Samen opleiden in de school

Dit project richt zich op de inrichting 
van supportteams en het organiseren 
van kennisdeling en professionalisering 
campusbreed op het thema passend 
onderwijzen. 

Dit project richt zich op het verbeteren 
van de inzet en begeleiding van 
verschillende ‘docenten in
opleiding’ binnen onze school (zoals 
DIO’s, PDG-traject en zij-instromers) 
door deze ‘lerenden’ meer aan elkaar 
te verbinden en goed te begeleiding.

Passend onderwijzen

Dit project richt zich op het ontwikkel-
en en uitvoeren van flexibel onderwijs 
bij verschillende colleges van binnen 
de campus. In het flexibele onderwijs 
heeft de student steeds meer eigen 
regie over het leerproces. Het onderwi-
js wordt in nauwe samenwerking met 
de praktijk ontwikkeld.

Keuzedelen & MHBO

Dit project richt zich op het ontwikkelen 
en uitvoeren van flexibel onderwijs bij 
verschillende colleges binnen de 
campus. In het flexibele onderwijs 
heeft de student steeds meer eigen 
regie over het leerproces. Het onderwijs 
wordt in nauwe samenwerking met de 
praktijk ontwikkeld.

Dit project richt zich op het realiseren 
van een campusbreed aanbod van 
keuzedelen, waar alle studenten van 
de campus uit kunnen kiezen. Daar-
naast richt het project zich
op MHBO-opleidingen op de campus, 
opleidingen waarmee studenten snel 
en goed voorbereid kunnen door-
stromen naar het hbo.

Flexibel onderwijs

Dit project richt zich op het zo goed 
mogelijk voorbereiden van studenten, 
docenten en medewerkers van 
Campus Amersfoort op de snel veran-
derende arbeidsmarkt met als thema’s 
digitalisering en nieuwe technolo-
gieën, duurzaamheid en gezond 
stedelijk leven. Via multidisciplinaire 
teams wordt op deze thema’s samen-
werking georganiseerd tussen onder-
wijs en beroepspraktijk.

Dit project richt zich op het zo goed 
mogelijk voorbereiden van studenten, 
docenten en medewerkers van 
Campus Amersfoort op de snel veran-
derende arbeidsmarkt met als thema’s 
digitalisering en nieuwe technolo-
gieën, duurzaamheid en gezond 
stedelijk leven. Via multidisciplinaire 
teams wordt op deze thema’s samen-
werking georganiseerd tussen onder-
wijs en beroepspraktijk.

#goedvoorelkaar

Dit project richt zich op het bruisend 
maken van Campus Amersfoort door 
elke dag, elke week, elke maand, elk 
kwartaal een activiteit te organiseren 
waardoor, waarlangs en waarmee we 
de campus een inspirerende plek 
maken met fantastische verhalen:
#goedvoorelkaar!

Dit project richt zich op een meer 
structurele samenwerking met het 
voortgezet onderwijs, zowel op de 
korte als de lange termijn, met een 
praktisch aanbod aan kennismakings-
momenten en een strategisch aanbod 
op samenwerkingsprojecten met als 
doel de instroom bij ROC MN te
verhogen.

Dit project richt zich op het zo goed 
mogelijk voorbereiden van studenten, 
docenten en medewerkers van 
Campus Amersfoort op de snel veran-
derende arbeidsmarkt met als thema’s 
digitalisering en nieuwe technologieën, 
duurzaamheid en gezond stedelijk 
leven. Via multidisciplinaire teams 
wordt op deze thema’s samenwerking 
georganiseerd tussen onderwijs en 
beroepspraktijk.
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Dit project richt zich op het realiseren 
van een door docenten gedragen 
(bescheiden) flexibel en up-to-date  
onderwijsaanbod voor relevante
partners in de regio en er issprake van 
kruisbestuiving tussen de 
bedrijfs-opleidingen en het
reguliere onderwijs.


