Implementatietraject Regioleren AOC Terra Meppel; “van experiment via show case naar vernieuwing en verankering”
versie 1.9
Resultaat: 31 december 2013 is regioleren volledig ingebed in het reguliere onderwijs van AOC Terra Meppel.
Het experiment Regioleren is 1 september 2011 gestart, is intussen positief geëvalueerd en heeft inmiddels commitment op alle lagen. De complexe uitrol
kan nu beginnen en wordt gecombineerd met een pilot voor de invoering van nieuwe kwalificatiestructuur met o.a. MBO van 4 naar 3 jaar. Hiervoor zijn in
de periode 1 februari 2011 t/m 31 december 2013 de volgende drie ondersteuningsfasen nodig om de randvoorwaarden in het proces te borgen. De
resultaten worden per fase zowel kwalitatief als kwantitatief opgeschaald.

Fase 1
Niveau

1 febr. 2012 t/m 31 juli 2012

Ondersteuningsacties 1e fase

Resultaten 1e fase

Uitrol naar show case
Eigen
bijdrage
Terra

Extra
externe
bijdrage

Strate- College van Bestuur, Lectoraat enPositie school in de regio; extern
gisch Regio agenderen het externontwerp
ontwerp, verbinden met het intern-Regionale verbindingen op strategisch50.000
n.v.t.
ontwerp en schakelen met EL&I,niveau zijn gemobiliseerd; min. een
GKC en Aequor
maal per maand overleg
-Borging
regioleren
in
nieuwe
kwalificatiestructuur is geregeld
TacAansturing op locatie
Positie school in de regio; intern
tisch
Locatieleiding, Kenniswerkplaats,ontwerp
Lectoraat
en
Ondersteunings--Alle 4 partijen min. een dag samen11.680
n.v.t.
team(OT) dienstbaar aan het proces aanwezig op MBO Meppel en zichtbaar
in de regio
-Twee bijeenkomsten met alle intern
personeel en externe ondersteuners over
MVS(missie,visie en strategie)
Matching innovatieve regiovraag,School als kenniscentrum:
studentvraag en curriculum
-Regionale (arbeidsmarkt) ontwikkelin-Zie
Kenniswerkplaatsmanager op degen sturen 15 % van het curriculum
strate-gisch25.000
locatie Meppel voor operationele-Kenniswerkplaatsmanager 2 dagen per
verbinding
week op locatie
Gebouw + rooster worden ingericht5 ruimtes en rooster zijn ingericht ter4.380
n.v.t.
op ondersteuning van het proces
ondersteuning van het proces
Monitoring
en
vastlegging- 3 monitoringsbijeenkomsten met2.190
processen
verslaglegging.
- Externe senior onderzoeker
- Draaiboek regioleren gereed(versie
8.000
4 uur/week
Meppel)
- Externe junior medewerker
- 3 x intervisie op tactisch niveau

van 46 naar 96 studenten
Namen extra externeAanstu- Extra finanen interne inzet
ring
ciering
Roel Schilt
Meindert Jan Oostland
Willem Foorthuis
Gerda van Eck
WFO

M.J.Oostland
MJO
Hans Sprakel(TL)
Frens Schuring(TL)
Rosalie Rooze
Willem Foorthuis
WilbertWaggelinkOT) WWA
RenateWesselinkOT)
PJ Beers(OT)

Lopende
budgetten

Lopende
budgetten

Rosalie Rooze

Agenda
9/3

Aanvullend
budget GKC

Planner
Roostermaker
Hans Sprakel

MJO

Budget Terra

Jifke Sol

WWA
(na 9/3)

Aanvullend
budget GKC

8 uur/week
Opera- Begeleiding projecten in duo’s,- 15 coaches aan de slag in het proces
tioneel instrumentontwikkeling
incl.- 5 instrumenten in couleur local
kennisborging (portfolio)
- Format voor portfolio is ontwikkeld
- extra inzet 6 docenten 4 uur/week

10.000

35.040

Coaching docenten en begeleiding15 competente docenten die de
van instrumentontwikkeling doorregionale
verbindingen
tussen
externe coaches
opdrachtgevers
en
studentenn.v.t.
- 2 senior coaches 6 uur/week
(individueel
en
als
stichting)
- 2 medior coaches 6 uur/week
methodisch kunnen begeleiden
Regioverbinding opstarten
Samen opleiden met de regio:
Facilitering studentstichtingen en3
studentstichtingen
en
122.160
opdrachtgevers(o.a.
regionaleopdrachtgevers
in
6
regionale
netwerkvorming)
netwerken; 6 bijeenkomsten
Leven Lang Leren integreren
1 los vak is geïntegreerd in het
Koppeling regioleren met levenregiolerenproces en LLL competenties2.920
lang leren competenties(initieel)
zijn zichtbaar als ontwikkelingslijn in
de studentportfolio’s
Kennismanagement en ICT
Op maandag en op vrijdag is min. een
Extra
ondersteuning
vanuitinnovatief
project
begeleid
op
programma OPK en RT
ontsluiten,
creëren,
borgen
en
verspreiden van kennis
Kennisuitwisseling
- Studentstichtingen organiseren twee
Studentstichtingen
Terrabezoeken aan andere stichtingen van2.920
organiseren uitwisseling met andereAOC’s/ROC’s
stichtingen
- Verbinding met GKC dag 25/4
Kwalificering en toezicht inspectie Regiolerenportfolio
levert
apart
- Externe inzet door APS en Aequor getuigschrift op
4.380
De
regiolerenactiviteiten
worden
verbonden aan de werkprocessen
Totaal eigen bijdrage en lopend115.670
budget
Benodigde externe aanvulling

35.000

25.000
(18.500)

9.000

(3000)

Eva Lotze
Jolanda Boertien, JosTeamPaulssen, Jan v. Eerden,leiders
Jan Bakker
(+MJO)
Herman Reurink,
Sophie
Witschge,
Alfred v.d. Akker,
Grietje v.d. Velden
Wim vd. Zwan
TeamJan Hoed
leiders
(+MJO)
Marike Tijhaar
Marieken Jaarsma
Werkgroep Terra;
Ondernemer, Rabo,
Agenda
Kwp manager, TL,9/3
studenten, docent
Arjen Nawijn
WWA
(+ 2 docenten)
(na 9/3)
Frens Schuring(TL)
Dick van Egmond
Studenten
Wiebe Nijlunsing
Rob v. Genderen

3500
Teja vd Meer
Marjan Lunter
(21.500)
115.500

Aanvullend
budget GKC
2
coaches
aanvullend
budget GKC
2
coaches
“regioleren”
Aanvullend
budget GKC
Budget
uit
project
“regioleren”

MJO
Budget
en RT

OPK

RRO
(na 9/3)

Aanvullend
budget GKC

Agenda
9/3

Budgetten
Aequor
APS(Sloa)
EB/lopend
budget
Aanvullend
budget GKC

en

Fase 2(nog uitwerken)
1 aug. 2012 t/m 31 juli 2013
Niv-eau Ondersteuningsacties 2e fase
Resultaten 2e fase

Opschaling, verankering en pilot vernieuwing MBO
van 96 naar 130 studenten
Eigen
Extra
Namen extra externeAanstu- Extra finanbijdrage externe en interne inzet
ring
ciering
Terra
bijdrage
Strate- College van Bestuur, Lectoraat en-Borging
regioleren
in
nieuwe
gisch Regio agenderen het externkwalificatiestructuur
50.000
Lopende
ontwerp, verbinden met het intern-Borging regioleren in kenniswerkplaats
budgetten
ontwerp en schakelen met EL&I,Noord Nederland
GKC en Aequor
-Aansturing op het bouwen van nieuwe
communities in de regio
Aansturing kennismanagement in de
regio
Tactisch

Aansturing op locatie
-Idem fase 1 en
Locatieleiding, Kenniswerkplaats,-Ondersteuningsteam 2 personen, 136.500
Lectoraat
en
Ondersteunings-dag/week beschikbaar
team(OT) dienstbaar aan het proces -Pilot nieuwe kwalificatiestructuur
en borging kwalificering
-Aansturing lijn kennismanagement
-Ondersteuning uitrol Emmen
-Kennisuitwisseling andere MBO’s
-Effectmeting
studentstichting
op
ondernemerschap en regioverbinding;
aansturing door WFO en RWE
-Invoegen post initieel onderwijs
Opera- Verbinding werkvloer Terra en-Idem fase 1 en
tioneel kenniswerkplaats(regio)
-Opschalen maatjes coaching
231.000
-Externe coaching 15 docenten
-Rolverdeling experts en coaches
- 3 AVO vakken zijn geïntegreerd
-Opbouw in opdrachten per leerjaar en
per niveau
-HBO en VMBO sluiten aan
-Inrichten pilot kwalificatiestructuur
-Portfoliotraject
regioleren
voorwaardelijk voor PvB(Go/No go)
317.500

45.000

-Bundeling
KIGO budget
-Aanvullend
budget GKC
-?

231.000

-Bundeling
KIGO budget
-Aanvullend
budget GKC
-?

276.000

Fase 3(nog uitwerken) 1 aug. 2013 t/m 31 dec. 2013 Verduurzaming en invoering nieuwe kwalificatiestructuur van 130 naar >150 studenten
Niv-eau Ondersteuningsacties 3e fase
Eigen
Extra
Namen extra externeAanstu- Extra finanResultaten 3e fase
bijdrage externe en interne inzet
ring
ciering
Terra
bijdrage
Strate- College van Bestuur, Lectoraat en-Borging regioleren in kenniswerkplaats
Lopende
gisch Regio agenderen het externNoord Nederland
budgetten
25.000
ontwerp, verbinden met het intern-Aansturing op het bouwen van nieuwe
ontwerp en schakelen met EL&I,communities in de regio
GKC en Aequor
TacAansturing op locatie
-Ondersteuningsteam 2 personen, 1
-Bundeling
tisch
Locatieleiding, Kenniswerkplaats,dag/week
KIGO budget
18.250
20.000
Lectoraat
en
Ondersteunings--Pilot nieuwe kwalificatiestructuur
-Aanvullend
team(OT) dienstbaar aan het proces
budget GKC
-?
Opera- Verbinding werkvloer Terra en-Studentportfolio’s zijn kwalificeerbaar
-Bundeling
tioneel kenniswerkplaats(regio)
en “inspectieproof”;
KIGO budget
115.500 115.500
-Kwalificatiepilot bij MVH
-Aanvullend
-Uitbouwen LLL post initieel onderwijs
budget GKC
-?
158.750

135.500

