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Ruim miljoen voor
Drenthe College

Nauwe
samenwerking
tussen school en
bedrijfsleven

Gea Meulema

Met het geld wil de school voor mid-
delbaar beroepsonderwijs, samen
met regionale bedrijven en de Sten-
den Hogeschool, jongeren opleiden
die in de biochemie aan de slag kun-
nen. ,,Deze vakmensen kunnen bij
plaatselijke bedrijven aan de slag en
moeten meer biochemische bedrij-
ven naar Zuidoost Drenthe trekken’’,
zegt Ineke Donkervoort, voorzitter
van het college van bestuur van het
Drenthe College.

Studenten gaan tijdens hun oplei-
ding op verzoek van bedrijven on-
derzoek doen, ze lopen er stage en
werknemers uit het bedrijfsleven ge-
ven gastlessen op school. Zo ont-
staat een nauwe samenwerking tus-
sen het Drenthe College en het be-
drijfsleven. De opleidingen proces-

EMMEN Het Drenthe College begint
in Emmen een centrum voor duur-
zame chemische technologie. Ze
heeft daarvoor een subsidie van 1,2
miljoen euro binnen gesleept.

en laboratoriumtechniek van het
Drenthe College moeten naadloos
aansluiten bij die van Stenden Hoge-
school zodat leerlingen makkelijk
kunnen doorstromen. Bij de projec-
ten zijn studenten van beide scholen
betrokken.

Het Drenthe College sluit met het
centrum aan bij het gezamenlijke
project van scholen en bedrijven in
Zuidoost Drenthe met Windesheim
in Zwolle om groene chemie te sti-
muleren. In Emmen zitten tal van
bedrijven die zich richten op de ver-
vanging van aardolie als basis voor
kunsttof door natuurlijke, afbreek-

bare materialen , zoals zetmeel, maïs
en suikerriet. Plastic tassen, auto-
gordels, vliegtuigonderdelen, tapijt
of rugzakken.

In oktober vorig jaar kreeg Em-
men van de Rijksoverheid de zoge-
heten Coci-status, Centre for Open
Chemical Innovation. Ze moet zich
ontwikkelen tot toplocatie op het ge-
bied van de groene chemie.

De subsidie is afkomstig van het
ministerie van Onderwijs, de provin-
cie Drenthe, de gemeente Emmen en
het bedrijfsleven.

De deelnemende bedrijven zijn:
Attero Noord Wijster; Bakker
Groep Coevorden; Balance Point
Control Emmen; Cofely NAM On-
shore Contracts Assen; Coil Servi-
ces Emmen; FMS Technologies
Surface Wellhead Schoonebeek;
Friesland Campina DOMO Beilen;
Lubbers Recources Schoonebeek;
Morsinkhof Emmen; NAM Assen;
Nuon Emmen en Philips Lightning
Emmen.
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