
De regio in verbinding

“Als Zone.college (voorheen Groene Welle) zijn wij een van de 

hoofdgebruikers van het LOC+. Wij werken intensief samen met 

het Alfa-college en het ROC van Twente, die ook in het LOC+ 

gevestigd zijn. Door deze samenwerking kunnen wij van elkaar 

leren en kwalitatief hoog en divers onderwijs bieden. Deze 

samenwerking biedt ook ruimte voor het onderzoeken van de 

mogelijkheid om samen nieuwe opleidingen te ontwikkelen en 

aan te bieden. Juist binnen onze regio is het belangrijk dat er 

goed onderwijs beschikbaar is dat aansluit op de vraag van de 

arbeidsmarkt. Hiervoor praten wij met het bedrijfsleven en 

nemen deze informatie mee in de ontwikkeling van onze  

lesstoffen. Als student van het Zone.college ga je voor een 

groene opleiding van kwaliteit, waarin je ook studenten van het 

Alfa-college en het ROC van Twente ontmoet. Verder vind ik het 

persoonlijk belangrijk dat er voor iedereen in de samenleving 

stabiele voorzieningen blijven bestaan en het LOC+ is daar een 

mooi voorbeeld van. In één gebouw zijn er zoveel samen- 

werkingsverbanden tussen maatschappelijke organisaties. Dat 

vind ik geweldig. Je ziet elkaar, je kent elkaar en daar komen 

prachtige coöperaties uit voort die veel voor de samenleving 

betekenen. We gaan een mooie toekomst tegemoet waar ruimte 

is voor de uitbreiding van deze partnerschappen, door meer 

partijen aan ons te binden die een bijdrage kunnen leveren aan 

het multifunctionele karakter van dit gebouw. En vanuit het 

Zone.college blijven we slim en creatief samenwerken met 

zowel het Alfa-college als het ROC van Twente, zodat kwalitatief 

onderwijs behouden blijft en zich blijft ontwikkelen.” 

“Als aangesloten partij van het LOC+ zijn wij als 

Zone.college onderdeel van een groter geheel, wat 

ons de mogelijkheid geeft om samen met andere 

onderwijsinstellingen meer kwaliteit te bieden.  

Voor studenten van het Zone.college is het LOC+  

een veilige, dynamische en groene plek.”

Bert Rietman - Locatieleider Zone.college Hardenberg


