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Alfa-College in Groningen 
 
Dat een mbo-school en -mediatheek heel eigen kenmerken heeft vergeleken met het 
voortgezet onderwijs merken we meteen als we een kijkje in de keuken nemen bij Alie 
Bakema, mediathecaris bij het Alfa-College in Groningen. We krijgen eerst een heerlijke 
lunch, voorbereid en geserveerd door studenten van de horeca-opleiding. Op het Alfa-
College kunnen studenten terecht voor mbo-opleidingen van bol (beroepsopleidende 
leerweg) en bbl (beroepsbegeleide leerweg) voor zorg, welzijn, horeca & facilitaire 
dienstverlening en uiterlijke verzorging. Het Alfa-College heeft verschillende vestigingen in 
de stad; op locatie Kluiverboom studeren zo’n 2200 studenten.  
 
Sinds 1998 werkt Alie als informatiespecialist. Na de opleiding BDI (Bibliotheek en 
Documentaire Informatie) met jeugdmodules en marketing volgde ze een post-hbo bij 
Biblionet. Alie is haar bibliotheekcarrière begonnen bij de Educatieve Dienst van Biblionet 
Groningen. Vanuit deze functie is zij in 1998 gaan werken in het Open LeerCentrum/de 
mediatheek. Deze was in 1997 door een collega van OB Groningen opgezet en vanaf 1998 
trokken ze samen de kar. Sinds 2010 werkt Alie fulltime op Alfa-College.  
 
Recent is de mediatheek uitgebreid. De mediatheek is op de eerste verdieping gekomen en 
op de tweede verdieping  zijn nu de studie- en computerplekken. Alie is heel blij met de 
uitbreiding. ’s Middags verzorgt een mediatheekmedewerker/docent, samen met andere 
docenten, de studiebegeleiding. 
 
Collectie 
Ook in de collectie wordt het verschil met het voortgezet onderwijs duidelijk. Zo zien we een 
collectie prentenboeken, spelletjes, poppen, voorleesattributen en een vertelkastje. De 
verschillende opleidingen maken dat de collectie zeer gevarieerd is in onderwerpen en 
soorten materialen. Uiteraard zijn er veel boeken en dvd’s over de onderwerpsgebieden van 
de beroepen kapper, verzorging, horeca, facilitaire dienstverlening en sociaal werk.  
 
Informatievaardigheden en mediawijsheid 
Vragen van studenten die Alie krijgt zijn bijvoorbeeld hulp bij onderzoeksvragen. Studenten 
van niveau 4 moeten voor hun afstudeerscriptie op zoek naar wetenschappelijke artikelen 
en daar kunnen ze hulp bij gebruiken. Alie geeft ook les in het omgaan met het intranet 
(sharepoint) en hoe de studenten informatie kunnen zoeken en de digitale leermiddelen 
kunnen gebruiken. 
Alie is samen met een collega mediacoach. Voor niveau 1 studenten organiseerden ze 4 
workshops om het digitaal solliciteren onder de knie te krijgen. Het eindproduct is een 
zogenaamde wurkie (videoboodschap) waarin ze zichzelf presenteren aan hun toekomstige 
werkgever. 
 
Leesbevordering 
Het vak Nederlands is weer terug in het curriculum. Zo wordt in elke les Nederlands 15 
minuten gelezen. Alie sluit daarbij aan door het leesbevorderingsproject De Weddenschap 
aan te bieden. Voor het vak Nederlands is er geen boekenlijst zoals in het voortgezet 
onderwijs. Bij de opleiding verzorging lezen studenten bijvoorbeeld romans over ziekten of 
een onderwerp uit de verpleging. 

https://www.alfa-college.nl/
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Een nadere kennismaking met Alie en haar werk in 6 vragen: 
 
Waar ben je trots op? 
Alie is vooral trots op haar team van vier personen. Op hoe ze samen werken, ieder een 
specialisatie hebben maar elkaar ook aanvullen en wat voor elkaar over hebben. Er werken 
geen vrijwilligers in haar mediatheek; het is een vak! Wel werkt er jaarlijks een stagiaire van 
de NT2-opleiding. Vooral de baliewerkzaamheden zijn goed voor de Nederlandse taal van de 
stagiaire. 
 
Welke kansen zie je voor de mediatheek? 
Alie vindt het belangrijk om mee te gaan in de nieuwe technologie. Daarom heeft ze recent 
een 3d- printer aangeschaft. Ze kijkt er naar uit hoe die ingezet gaat worden bij de 
verschillende opleidingen en vakken. Ze ziet mogelijkheden voor het onderwerp organen bij 
de opleiding gezondheidszorg. Mogelijk kan de 3d-printer een rol spelen bij het onderwerp 
spelletjes bij opleidingen welzijn.  
  
Als geld geen rol speelt, wat zou je willen? 
Uitbreiding van de formatie, zodat beide balies de gehele dag bezet zijn. En kunnen inspelen 
op nieuwe ontwikkelingen, het is nu moeilijk te overzien waar we over 5 jaar zijn. De 
ontwikkelingen gaan zo snel, maar het blijft belangrijk dat de student op school kennis kan 
maken met nieuwe technologieën die voor hun vak belangrijk zijn. 
 
Wat is je ambitie als bestuurslid van de BMO? 
Alie is bestuurslid/penningmeester van de BMO en hoopte vanuit deze functie meer 
samenwerking tussen mbo-mediatheken te realiseren. Daar is ze nog niet aan toegekomen, 
omdat het praktische bestuurswerk veel tijd kost. Het blijft wel haar ambitie. 
 
Welk boek ligt op je nachtkastje? 
Unterland van Anne Voorhoeve. 
 
Welke pr-middelen zijn voor jouw doelgroep belangrijk? 
Uit een enquête onder de medewerkers en leerlingen is gebleken dat hun voorkeur niet 
uitgaat naar Pinterest of Instagram, maar naar Facebook. Alie is daarom hiermee onlangs 
mee aan de slag gegaan. 
 
Geschreven naar aanleiding van een bezoek op 18 maart 2016 
 


