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Probleem
We denken op onze boeren klompen aan te voelen dat regionale leerarrangementen fantastische leerervaringen kunnen bieden, maar wat leren
leerlingen/studenten eigenlijk en wat kan dit betekenen voor ons onderwijs?
Wat doen wij nu?

De vragen
1.
2.
3.

Wat kunnen leerlingen / studenten
daadwerkelijk leren en ontwikkelen in
een regioleer-arrangement?
Welke kenmerken van zo’n regioleerarrangement zijn cruciaal om deze
leereffecten te bereiken?
Hoe kunnen we dit beoordelen?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allereerste bevindingen project 1
•
Studenten ontwikkelen 4
competenties waaronder
vakdeskundigheid
•
Omgang met stakeholders lijkt
cruciaal voor leereffect
•
Uitvoering IN de regio cruciaal

•
•

Wij zoeken vooral nog naar:
(V)MBO projecten
Projecten waarin verschillende
opleidingen en/of niveaus ECHT
samenwerken

Wij bedanken alvast alle
werkplaatsmanagers en docenten van
wie wij veel medewerking hebben
gekregen. We hopen dat we jullie van
waardevolle informatie over jullie
projecten kunnen voorzien!

Tussen-resultaten voorjaar 2012

We volgen 7 projecten
Noord-Holland Noord en WUR. Afgerond

•

Groene Kennispoort Twente en CAH/VHL
Velp
Plattelandswerkplaats Salland en Saxion
Zuid-West Delta en Edudelta
Gelderse vallei en WUR
Westerkwartier/Veenkolonieën en AOC
Terra
Multidisciplinaire ACT projecten WUR

•

Procesmeting
1. Wie ziet leerling als
stakeholders?
2. Hoe ga je om met
stakeholders?
3. Hoe verloopt
communicatie met
stakeholders?

In project 4 en 6 ook
“leerofferte” met
daarin:
leerdoelen,
ondernemersdoelen én
werkprocessen

Leeruitkomsten
Ontwikkeling van 9 competenties gemeten met
“de COM” in een voor- en een nameting
1. beslissen en activiteiten initiëren
2. aandacht en begrip tonen
3. onderzoeken
4. plannen en organiseren
5. samenwerken en overleggen
6. creëren en innoveren
7. klantgericht handelen
8. vakdeskundigheid toepassen
9. bedrijfsmatig handelen

Wat zijn de typerende competenties en
werkprocessen die in regioleren ontwikkeld
kunnen worden
Aanbevelingen mbt. (1) omgang en manier
van communiceren met stakeholders en (2)
authenticiteit om leeruitkomsten te
optimaliseren

Hoe en wat valt er te beoordelen
•
Wat zeggen leerlingen in veel projecten nog
meer te leren naast de 9 competenties?
•
Hoe en wat wordt beoordeeld in deze
projecten en hoe zou dit beter kunnen?

•
•
•
•

Vervolgvragen
Hebben we de goede competenties/
werkprocessen en andere leeruitkomsten te
pakken?
Hoe vertalen we deze uitkomsten naar
MBO/HBO/WO curricula?
Hoe kun je regioleer-arrangementen sterker
inzetten?
Hoe en wat kun je beoordelen in regioleren?

We hopen hier in het
voorjaar van 2012 met jullie
over na te denken!

En de vraag “Wat heb je nog meer geleerd?”
Evaluatie gericht op “hoe authentiek is de
leeromgeving ervaren en waardoor kwam dit?”

Vervolg WRKS I project
Met behulp van jullie resultaten zullen wij het
WURKS I project in 2012 voortzetten

