Regioleren bij AOC Terra MBO
AOC Terra MBO werkt met een bijzonder onderwijsconcept: Regioleren. Dit is projectonderwijs
gestuurd door opdrachten van bedrijven of overheden uit de omgeving van de school. Het is
leren in een authentieke situatie, ‘the real world’.
Samenwerking
Tijdens het project werken leerlingen uit de
hoogste klassen van niveau 3 en 4 aan
realistische vraagstukken. Deze vraagstukken
komen voort uit de regio, vanuit het
bedrijfsleven, maar ook vanuit gemeenten,
waterschappen of de provincie.

Het is niet de bedoeling dat de leerlingen de
concurrentie aangaan met het regionale
bedrijfsleven, maar juist dat ze met
verschillende partijen samenwerken. Gecoacht
door docenten werken de leerlingen aan
acquisitie, planning, calculatie, management en
uitvoering. Het doel van het project is
tweeledig: enerzijds ervaren de leerlingen hoe
het eraan toegaat in de praktijk en anderzijds
leveren zij een bijdrage aan de ontwikkeling
van de regio.
Eigen stichting
De leerlingen richten een eigen stichting op. Dit
zijn de stichtingen Groen & Vee Advies en Life
in Meppel en de stichting Terra Outdoor
Projects (TOP) in Emmen.

Vanuit deze stichting gaan derde‐ en
vierdejaars leerlingen aan de slag om
levensechte projecten binnen te halen. Zij
worden hierbij gecoacht door docenten van
AOC Terra. Door vanuit een stichting te werken,
leren leerlingen hoe het er in het bedrijfsleven
‘in het echt’ aan toe gaat. De derdejaars worden
ook betrokken bij het regioleren, zij nemen met
name de uitvoering van de projecten voor hun
rekening, uiteraard onder begeleiding van de
ouderejaars. Op termijn is het de bedoeling dat
de leerlingen uit het vierde jaar de acquisitie en
werkvoorbereiding doen. De derdejaars maken
de werkplanning en nemen de aansturing van
de uitvoering voor hun rekening. De leerlingen
uit het eerste en tweede leerjaar voeren de
werkzaamheden daadwerkelijk uit.

AOC Terra wil met het regioleren de
samenwerking met de regio versterken.
Daarnaast geeft regioleren de leerlingen de
kans waardevolle ervaringen op te doen in de
beroepspraktijk. Ook is het een intensieve
kennismaking met de regio.

Praktijkvoorbeelden
Activiteitenmiddag voor Speelwerk
Stichting Life (Meppel)

Voorlichting brandweer
Stichting Terra Outdoor Projects (Emmen)

Leerlingen van de stichting Life hebben een
activiteitenmiddag georganiseerd voor
kinderdagverblijf Het Pelikaantje en
kinderdagverblijf Stadskwartier uit Meppel.
Hier kwamen ruim 30 kinderen in de
leeftijdscategorie van 1 tot 4 jaar op af om te
knuffelen met konijnen en cavia’s, om te
schminken, te kleuren en puzzelen.
www.stichtinglife.nl

De brandweer heeft leerlingen van de
stichting Terra Outdoor Projects benaderd
om een voorlichtingsavond te organiseren
over de omgang met paarden. Hoe reageren
paarden op vuur? Hoe reageren ze op
onverwachte situaties? De avond is
georganiseerd in samenwerking met
leerlingen Paardenhouderij uit Meppel.
stichtingtopemmen@gmail.com

Binnentuin Kaailanden
Stichting Groen & Vee Advies (Meppel)

Inrichting rotonde Borger/Odoorn
Stichting Terra Outdoor Projects (Emmen)

Verpleeghuis Kaailanden, een nieuw tehuis
voor dementerenden in Meppel, vroeg de
stichting Groen & Vee Advies een ontwerp te
maken voor de binnentuin van de instelling.
Na goedkeuring van het ontwerp, hebben de
leerlingen de tuin ook aangelegd.
www.groenenvee.nl

Leerlingen van de Stichting TOP hebben een
ontwerp bedacht voor de inrichting van de
rotonde Borger/Odoorn. Na goedkeuring
hiervan door de gemeente en
dorpsbewoners, is de rotonde ook ingericht
door de stichting.
stichtingtopemmen@gmail.com

Contact
Om nieuwe netwerken te leren kennen, heeft AOC Terra een intermediair aangesteld. Rosalie Rooze
ondersteunt de leerlingen bij het vinden van geschikte vraagstukken. Heeft u projecten/kennisvragen
gericht op het groene domein waarbij u advies en ondersteuning van leerlingen wilt ontvangen? Dan
kunt u contact opnemen met Rosalie Rooze, telefoon 06‐15 63 48 19 of via email r.rooze@aocterra.nl.

