
EEN RELATIONELE REGIO 
 

• Geen vastomlijnd gebied met geografische grenzen. 
• Een organisatienetwerk dat geografisch te duiden maar niet af te bakenen is, met 

fluïde grenzen en zonder de pretentie alomvattend te zijn. 
• Al onze partnerschappen ‘Samen Opleiden & Professionaliseren’ kunnen zich met 

RA-ZON verbinden. 
• Voortbouwen op de sterke reeds bestaande samenwerkingen. 

 
 
 

INFOGRAPHIC – REGIONALE ALLIANTIE ZUIDOOST-NEDERLAND (RA-ZON) 
OVER RA-ZON 

 
 
 
 

WE GAAN VOOR SAMEN GENOEG BLIJVENDE, BLIJVEND GOEDE ONDERWIJSPROFESSIONALS FLEXIBEL OPLEIDEN EN PROFESSIONALISEREN 
 

ONZE AMBITIE 
 

• We zetten met de RA-ZON sterk in op de verbinding tussen de verschillende en succesvolle 
samenwerkingsverbanden die we al hebben in elke sector. 

• Zo kunnen we gezamenlijk sterker zorgdragen voor de werving, het opleiden en het professionaliseren van 
kwalitatief goede onderwijsprofessionals én voor overkoepelende (innovatie)vraagstukken. 

• Dit doen we vanuit een integrale aanpak. Zo willen we expertises vanuit verschillende sectoren (po, vo, mbo, so en 
ho) verbinden en versnippering van inzet, tijd en middelen voorkomen. 

• We pakken hiermee gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het beroep van leraar en spelen 
hierdoor beter in op actuele onderwijsontwikkelingen. 

 

WE WERKEN SECTOROVERSTIJGEND SAMEN AAN …  
 
• regionale onderwijsvraagstukken gericht op samen werven, opleiden en professionaliseren.  
• onderwijsvraagstukken die sectoren en partnerschappen overstijgen, onder andere op het vlak  

van onderzoek, innovatie en organisatie van onderwijs. 
 
 
 

VIER SPEERPUNTEN VOOR DE KOMENDE JAREN 
 
1. Versterken en verbinden van de samenwerkingsverbanden en -structuren die we al kennen  

in onze regio.  
2. Samenwerken vanuit een gezamenlijke regionale onderwijsagenda en kennisinfrastructuur.   
3. Ontwikkelen en profileren van een complementair aanbod van flexibele opleidingsroutes. 
4. Uitbreiding van samenwerking tussen en uitwisseling van personeel, sterkere inzet op expertise.  

PARTNERS IN RA-ZON 
 
• HAN University of Applied Sciences:  

• Academie Educatie 
• Academie Sport en Bewegen  

• Radboud Universiteit:   
• Radboud Docenten Academie  

• Pedagogische wetenschappen ArtEZ  
University of the Arts, Kunstvakdocent- 
opleidingen 

• Partnerschappen Samen Opleiden &  
Professionaliseren po, vo, mbo en so 

 
 
 

CONTACT 
Jaap Rohof - Jaap.rohof@ru.nl of Sabine van Eldik - Sabine.vaneldik@han.nl (projectleiders) 

FLEXIBELE ORGANISATIEVORM 
 
We kennen een flexibele organisatievorm en gaan 
uit van een relationele regio zonder vastomlijnde 
grenzen. Elke partner in de alliantie levert vanuit 
eigen identiteit, mogelijkheden en expertise een 
bijdrage.   
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