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ROC Hub
Heerhugowaard

Vier perspectieven voor de flexibele inzet van een 

ROC-gebouw om in te spelen op het onderwijs van de 

toekomst. 

Open Kaart 

In samenwerking met

ICS, Atelier PRO,

Dolf Broekhuizen en

Matthijs de Boer Stedebouw



Een ‘hub’ is het centrum van een wiel waar alle spaken samenkomen. Voor 
het onderzoek naar de flexibele leeromgeving gebruiken we de hub als 
inspiratie voor het zoeken naar manieren waarmee ROC-gebouwen plekken 
kunnen worden voor uitwisseling tussen onderwijs en maatschappij. Deze 
brochure toont vier verschillende hubmodellen die ieder op een andere manier 
verbinding leggen tussen wat een ROC in huis heeft en de wereld buiten het 
ROC.  

ROC’s hebben veel te bieden. De gebouwen zijn door hun schaal en speciale 

faciliteiten, zoals praktijkwerkplaatsen, studio’s en presentatieruimtes, een 

unieke aanvulling op het stedelijk programma. Bovendien liggen ROC’s 

vaak op prominente en bereikbare locaties. En dan hebben we het nog 

niet over wat het onderwijs te bieden heeft: Leergierige studenten die de 

praktijk niet schuwen en graag hun cv’s verrijken met extra ervaringen en 

uitwisselingen.

Ondanks deze potentie zijn de ROC’s van vandaag vaak ontoegankelijke 

gebouwen en weinig uitnodigend voor iedereen behalve studenten en 

docenten. De gebouwen zijn log en moeilijk aan te passen terwijl het 

onderwijs wel verandert. ‘Modulair’ onderwijs betekent meer keuze en 

maatwerk en een ‘leven lang leren’ betekent dat de student van de toekomst 

tussen de 15 en 67 jaar is. 

Wil het MBO kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in de 

maatschappij, dan moeten de onderwijsgebouwen zich kunnen aanpassen. 

Het onderwijs van de toekomst vraagt om nieuwe programma’s die samen 

met partners tot stand komen. Nieuwe praktijkruimtes voor veranderende 

beroepen en vooral ruimtes die nieuwe samenwerkingen faciliteren. 

Een ROC Hub biedt mogelijkheid om in de bestaande gebouwen nieuwe 

programma’s te realiseren die onderwijs en maatschappij dichter bij 

elkaar brengen. De vier hubmodellen in deze brochure zijn de oogst van 

een intensief proces in samenwerking met medewerkers van ROC Horizon 

Heerhugwaard. Deze hubmodellen zijn inzet voor fase II om oplossingen 

te vinden die op korte en lange termijn het ROC een betekenisvolle plek in 

Heerhugowaard maken.
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ROC Hub Heerhugowaard
Door de vele nieuwe bezoekers wordt het 

ROC een betekenisvolle plek in de stad. 



ROC ‘Tribes’
ROC als plek voor ontmoeting, 

flexwerken en start-ups.



ROC ‘Tribes’
Het ROC heeft alles in huis om mensen gastvrij te ontvangen. Restaurant, 

catering, werkplekken, vergaderruimte en zelfs sinds kort een 

conferentiecentrum voor grotere gezelschappen. Op een steenworp afstand 

van het station lijkt het daarom een voor de hand liggende keus om het 

gebouw open te stellen voor mensen die een plek zoeken om te vergaderen, 

om te werken, om een zakelijke relatie te ontvangen of bijeenkomsten te 

organiseren. 

ROC Tribes biedt deze gastvrijheid en meer. Door een aantrekkelijk en 

laagdrempelig werk- en ontmoetingsklimaat te creëren wordt het een plek 

die ondernemers en bedrijven uit de buurt weten te vinden. Iedere bezoeker 

maakt opnieuw kennis met alle vaardigheden die studenten te bieden 

hebben. Ook biedt het een kans voor jonge MBO’ers om een onderneming 

te starten in een omgeving met expertise en begeleiding, terwijl zij in de 

startfase gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het ROC.

Kansrijke samenwerkingen

• Gemeente Heerhugowaard

• Laat evenementen en vergaderingen organiseren op het ROC

• Ondernemershuis

• Biedt hulp en begeleiding aan startups

• Organiseert netwerkborrels op ROC

Betrokken opleidingen

• Brood en banket

• Facilitaire dienstverlening

• Uiterlijke verzorging

• Horeca

Aansluiting stad

• Dichtbij het station dus een gemakkelijke ontmoetingsplek

• Aantrekkelijke plek voor bewoners van het toekomstige stationsgebied 

om te werken of te lunchen.
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Toelichting bij spread





Skill to Jobs
ROC als plek voor loopbaanorientatie 

en ontwikkeling, ook op latere leeftijd.



Skill to Jobs-hub
Twintig jaar tegelzetten heeft z’n tol geëist. Je bent 43 en hebt sterke 

behoefte andere talenten een kans te geven. Maar waar moet je beginnen? 

Een ‘leven lang leren’ zet een ontwikkeling in gang die de leeftijdsgroep op 

een ROC verandert van 16 tot 23 naar 16 tot 67. Deze oudere doelgroepen 

vragen om een andere benadering en andere begeleiding. Coaching, 

loopbaanoriëntatie, en werkbegeleidingstrajecten zorgen ervoor dat 

mensen zich een leven lang kunnen ontwikkelen en dat de juiste 

vaardigheden terechtkomen bij de juiste banen. 

Het Skill to Jobs-concept maakt het ROC een plek waar mensen met een 

dergelijke vraag terecht kunnen. Advies, begeleiding en opleiding gaan 

hand in hand. Ook jongere studenten zullen hiervan voordeel hebben door 

dichterbij kennis en ervaring te komen van mensen op oudere leeftijd. 

Kansrijke samenwerkingen

• Organisaties voor coaching en loopbaanorientatie

• Uitzendbureau’s

• Externe opleidingsbedrijven

Betrokken opleidingen

• Sociaal maatschappelijk werk

• Welzijn

Aansluiting stad

• Betere baan/vaardigheden voor inwoners
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‘Stad van de Zon’ Innovatiecampus
Technische beroepen binnen de bouw veranderen snel, zeker met de 

huidige duurzaamheidsopgave. Personeel moet geschoold worden om de 

nieuwste apparatuur te kunnen installeren. Innovatieve vooroplopende 

bedrijven brengen levensechte modellen van hun installaties op de ROC-

locatie, waar studenten kunnen leren om hiermee te werken. 

Tegelijk kunnen bewoners uit Heerhugowaard en omstreken langskomen 

om te zien hoe nieuwe techniek wordt geïnstalleerd en welke waarde dit 

heeft voor hun eigen woning.

Betrokken partners

• Koplopers op gebied van duurzame installaties in woningen:

• Woonwaard

• Kesselaar en zn

• Brancheorganisaties 

• Vereniging eigen huis

Betrokken opleidingen

• Elektrotechniek

• Installatietechniek

• Facilitaire dienstverlening

• Motorvoertuigen

Aansluiting stad

• Expertisecentrum voor stedelijke opgave

• Katalysator 
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‘Stad van de Zon’ innovatiecampus
Een plek voor experiment en samenwerking 

met innovatieve bedrijven en showcase voor 

opleidingen in duurzame techniek.



Toelichting bij spread





Horizon Summer Festival
Het jaarlijkse evenement waar de crème de 

la crème van de opleidingen en bedrijven op 

gebied horeca en gastronomie uit de regio 

elkaar uitdagen.



Horizon Summer Festival
Voor het ROC ligt een prachtige stedelijke ruimte. Als parkeerplaats en 

rookplek komt zij echter niet tot haar recht. Eens per jaar in de zomer kan 

de buitenruimte worden omgetoverd tot evenemententerrein voor het 

Horizon Summer Festival.

Foodtrucks, skill challenges, muziek en veel primeurs van de nieuwste 

innovaties op gebied van eten en dineren; dit jaarlijkse evenement 

slaat meerdere vliegen in één klap. Het biedt studenten een uitdagende 

leerervaring; het is een showcase voor wat het ROC in huis heeft; het is 

een uitnodiging om samen te werken met bedrijven; het is een waardevolle 

toevoeging aan de evenementenkalender van Heerhugowaard en de 

studenten kunnen er ook nog een zakcent mee verdienen als zomerbaantje.

Kansrijke samenwerkingen

• Theater Cool

• Gemeente Heerhugowaard

• Lokale kunstenaars / creatieve industrie

• Gastropreneurs

Betrokken opleidingen

• Beveiliging

• Transport en logistiek

• Facilitaire dienstverlening

• Horeca

Aansluiting stad

• Nieuw publiek domein

• Promotie en branding
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Vooruitblik fase II
De vier hubmodellen zijn hypothetisch en bieden een inspirerende blik 

op toekomstige mogelijkheden. In fase II van het onderzoek zijn deze 

hubmodellen het vertrekpunt om verder na te denken hoe zij gedeeltelijk 

gerealiseerd en getoetst kunnen worden. Hierbij wordt aangesloten op 

initiatieven die al lopen. 

Tegelijkertijd zal worden gekeken welke hubmodellen geschikt zijn voor 

de andere locaties: Alkmaar, Purmerend en Hoorn. Hiermee ontstaat een 

overkoepelend beeld voor hoe ROC Horizon haar locaties onderscheidend 

kan inzetten door locatiespecifieke Hubs te ontwikkelen. 

We hopen in fase II opnieuw met u samen te werken en te zoeken naar 

kansen voor de ROC Hub. 



Colofon

Datum

Oktober 2018

In opdracht van 

Horizon College

Met steun van 

Stimuleringsfonds creatieve industrie

Door 

Open Kaart | cocreatie van de leefomgeving 

In samen werking met

• ICS

• Atelier Pro

• Dolf Broekhuizen

• Matthijs De Boer Stedebouw
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