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Dit boekje gaat over regioleren. Wat is dat en hoe pak je het aan?
Je vindt hier een vraag-en-antwoordenlijst, de frequently asked questions over regioleren, en
een stappenplan.
In hoofdstuk 4 vind je een bijlage voor jou en je docenten, waarmee jullie een verbinding
kunnen leggen tussen wat er in regioleren gedaan wordt en wat daarmee aan competenties
geleerd wordt.
Verantwoordelijk voor de productie zijn Teja van der Meer en Jacqueline Schoones, beiden
van APS, en Wim van der Zwan. Dank is er voor Marco van Antwerpen, voor het voorbeeld van
een regioproject waaraan hij heeft deelgenomen, en Klaas Jellema en Renate Wesselink, voor
commentaar op de tekst. De (eind)redactie is gedaan door Silo.
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1. Regioleren:
			 wat is dat?
Dat is één vraag, wat is regioleren, maar er zijn er
meerdere. Want wat is eigenlijk een regio, kan ik iets
doen aan die regio, hoe kun je regioleren, wat leer je
dan, waarom zou je het eigenlijk doen en hoe pak je
het aan? Dat zijn, zo kan je het noemen, de frequently
asked questions over regioleren.
Wat is eigenlijk een regio?
regio? Een regio
Of beter, waar liggen de grenzen van de
of dorp en
is normaal gesproken groter dan een stad
zen liggen niet
kleiner dan een provincie. Maar de gren
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ook het gebied
je huis, de straat of de wijk. Maar het is
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te sporten en uit te gaan.
een nieuwe
In een regio gebeurt van alles. Er komt
woonwijk wordt
school, er zijn sportvelden, een nieuwe
n en gebouwd,
aangelegd of een park. Er wordt gegrave
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Wat is het mooie van regioleren?
Het regioleren – dat je als een
onderwijsproject kunt zien – raakt
altijd aan wat er echt gebeurt. Het
heeft te maken met de maatschappij
om je heen. Je komt daarmee in
contact, want je bespreekt met
regiobewoners wat er beter kan en
wat je als groep kunt bijdragen aan
de regio. Je doet het altijd samen, met
leerlingen en studenten van andere
opleidingen en andere scholen.
Leerlingen die aan een regiolerenproject deelnamen, zeiden:
“Regioleren motiveert. Het is veel
leuker omdat je een bijdrage levert
aan de ontwikkeling van je eigen regio
en omdat je een ruime oriëntatie
hebt.” Je komt immers met veel
partijen in de regio en hun belangen
in contact. “Het is daardoor ook veel
leerzamer”, vonden ze.

leren?
Waar gaat het om bij regio
epen mensen in een
Het gaat altijd om wat gro
eeld de weg die een
regio bezig houdt. Bijvoorb
belemmeringen
natuurgebied doorsnijdt, de
n bedrijfsvoering,
die agrariërs ervaren in hu
e wijk of het
de inrichting van een nieuw
he activiteit in
verdwijnen van economisc
n probleem zijn
de regio. Dat laatste kan ee
ien geen baan meer
omdat er dan later missch
voor je is in de regio.
dingen in de
Mensen doen verschillende
ol, een baan,
regio. Ze zoeken er een scho
club, een manege
opdrachtgevers, een sport
zoeken er natuur,
of een goed restaurant. Ze
. Ze willen er
cultuur en bepaalde winkels
een hobby. Dat kan
hun werk kunnen doen of
met die botsende
soms botsen. Hoe ga je om
n dat de regio
belangen? Hoe kun je zorge
functioneert? Dat
erop vooruit gaat en beter
de praktijk van het
wat er beter kan, wordt in
tuk genoemd.
regioleren het regiovraags

Kun je een voorbe
eld geven?
Marco van Antwerpe
n, een paar jaar gele
den
leerling op het Groe
n College Goes in Ze
el
and,
hield zich met groeps
genoten bezig met
leeglopende dorpen
in Noord-Beveland.
Een probleem omda
t zodra veel bewoner
s,
ondernemers en recr
eanten vertrekken,
het gebied
niet meer zo aantre
kkelijk is voor de ov
er
gebleven
bewoners die er will
en leven, werken, re
cr
eëren
en uitgaan. Het regi
ovraagstuk voor zijn
groep
was: hoe kunnen w
e de dorpen in Noor
dBe
veland
weer leefbaar maken
? Wat is ervoor nodi
g om
die dorpen weer aant
rekkelijk te maken vo
or
bewoners, ondernem
ers en recreanten?
Zeeland is misschien
ver weg, maar er zijn
ook
andere regiovraagst
ukken denkbaar. Bijv
oorbeeld
vraagstukken rondom
de botsende belang
en van
recreatie, natuur en
agrarische ondernem
ers, door
slechte bereikbaarhe
id van dorpen of vanw
ege
problemen met de w
aterhuishouding in
een
gebied, bijvoorbeeld
slechte afvoer van w
ater, een
te hoge of juist een
te lage waterstand.
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Wat leer je nu eigenlijk?
Regioleren staat zoals gezegd dicht bij
de maatschappij
of er zelfs middenin. Je krijgt met deze
aanpak meer
inzicht in hoe verschillende partijen (on
dernemers,
ambtenaren, boeren, boswachters, etc.
) samenwerken.
En terwijl je aan een project werkt, leer
je ook zelf
samenwerken en relaties leggen en ond
erhouden. Je
overlegt binnen je groepje en daarbuiten
, bijvoorbeeld
met een opdrachtgever voor wie je iets
uitzoekt. Je
analyseert en je onderzoekt. Alles wat
je tot nu toe
hebt geleerd op school, kun je nu gaan
toepassen en
gebruiken. Je praat met mensen over wat
er speelt in
hun regio en hoe de regio (dus alle betrokk
en partijen)
als geheel er beter van kan worden.
Dat is nog een hele uitdaging. Een regiovra
agstuk
vraagt om een oplossing. Maar wat voo
r de één een
oplossing is, is dat niet per se ook voor
een ander.
Mensen verschillen in het voordeel dat
zij hebben bij de
oplossing van een regiovraagstuk. Bij regi
oleren hoort
daarom het vinden van meerdere oplossin
gen of het
afwegen en onderhandelen wat de bes
te oplossing of
set van oplossingen is.
Wat je doet in de praktijk van het regioler
en is
steeds verbinden aan bepaalde compet
enties:
samenwerken, overleggen, activiteiten
initiëren,
netwerken, presenteren, analyseren, met
tegenslag
omgaan, kwaliteit leveren, plannen en
organiseren en
bedrijfsmatig handelen. Op al die compet
enties, 25 in
totaal, kun je ervaring opdoen en vooruit
komen. Over
hoe de leerresultaten dan meetellen, late
r meer.
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Gebeurt dit regioler
en al?
In verschillende regi
o’s lopen dergelijke
projecten. Groepjes
zoeken er met elkaar
oplossingen voor re
giovraagstukken. Di
t
gebeurt bij verschijn
en van deze publicat
ie
in negen regiowerkp
laatsen die zijn
opgericht op initiat
ief van het ministerie
van LNV (nu EL&I). Zo
’n werkplaats is
eigenlijk een wissele
nde groep mensen
vanuit onderwijs – oo
k docenten en
lectoren - die in een
bepaalde regio cont
act
hebben met bewoner
s, gebruikers en
overheden daar en aa
n projecten voor
(gebieds)ontwikkelin
g werken. Leerlinge
n
en studenten kunnen
ook deelnemen.
Verschillende schole
n zijn al betrokken
in dergelijke werkpla
atsen; misschien
doet ook jouw school
wel mee aan zo’n
regiowerkplaats. Vr
aag je docent/coach
of
kijk op regionaletra
nsitie.nl.
Op de website dewer
kplaats.eu staan ve
el
hulpmiddelen, voor
al voor docenten, ov
er
beoordelen en exam
ineren.
Niet alleen in groen
onderwijs bestaat
regioleren, maar oo
k daarbuiten. Kijk
bijvoorbeeld op ww
w.innovisionsolutio
ns.nl.

nde dorpen in
Even terug naar de leeglope
vandaan als je in
Noord-Beveland; ver bij je
het land woont,
het noorden of oosten van
een beeld krijgt van
maar het gaat er om dat je
regioleren.
ep van ongeveer
Hoe ging het daar? Een gro
o’ers begon met de
45 derde en vierdejaars mb
te vinden en wat
vraag: wat is er in de regio
io? Zij maakten zo een
willen de mensen in de reg
veel lezen, kijken
regioanalyse. Dit betekende
verzamelden met een
en gesprekken voeren. Ze
mensen zelf zagen om
ideeënbus oplossingen die
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le
vroeg de mbo’ers een digita
De gemeente Wissenkerke
de
n
va
quette geeft een beeld
maquette te maken. Een ma
gebruik
itale (of viruele) maquette
werkelijkheid en in een dig
ette
ramma voor. Met die maqu
rog
erp
ut
mp
co
n
ee
ar
da
je
t landschap verandert bij
zou je kunnen zien hoe he
verschillende oplossingen.
ente
or ict-liefhebbers. De geme
Dat was een leuke klus vo
bruikt als informatie op
heeft de maquette later ge
bewonersavonden.
onderzocht of een nieuw
Een deelgroepje leerlingen
klus
e kansen heeft. Een leuke
iël
erc
mm
co
t
uc
rod
kp
ee
str
n
ers. Ze organiseerden same
voor toekomstige ondernem
n dag
sselcentrum in Yerseke ee
met twee telers en het mo
ers en
aquacultuur voor ondernem
over de mogelijkheden van
belangstellenden.
om als
te zich in de mogelijkheid
Een derde groepje verdiep
e
nsen die vanwege een fysiek
boer zorg aan te bieden. Me
n
da
rg nodig hebben, kunnen er
zo
ng
rki
pe
be
e
ijk
tel
es
ge
of
plan voor
teding vinden. Een bedrijfs
meewerken of een dagbes
eren en telers ligt nu klaar.
deze bijverdienste voor bo
enten een
gers van bedrijven en geme
rdi
oo
nw
ge
rte
ve
t
me
de
rm
mogelijkheden
Weer een andere groep vo
and’. Ze dachten na over de
erl
mp
Ka
ied
eb
ng
ve
ha
n
denktank ‘masterpla
iten in dat havengebied.
ite
tiv
ac
ve
tie
rea
rec
en
he
voor economisc

7

2. Een stappenplan
voor regioleren
Stel dat er in jouw regio een probleem is vanwege botsende belangen van
bewoners en gebruikers van die regio. Je wilt graag bijdragen aan een oplossing
daarvoor, want jij bent straks misschien ook wel zo’n bewoner of gebruiker.
Dan wil je deelnemen aan regioleren. De school biedt de mogelijkheid dat je een
groepje vormt en aan de slag gaat. Welke stappen zet je dan?

1

1

Een regioanalyse maken
De vraag is dan: wat speelt er in de regi
o? Je hebt vast wel een idee wat er geb
eurt en wat er beter
kan. Maar hoe kijken anderen daartegena
an? Want iedere groep mensen heeft zo
z’n eigen belang.
Jongeren willen een bierkeet, ouderen een
rustige plek in het park, de horeca wil mee
r toeristen, de
gemeente wil meer parkeerplekken buit
en het centrum en de provincie wil de uits
too
t van CO2 binnen de
regio met 10 procent verminderen. Lastig
om al die belangen te combineren? Ove
r dit soort zaken gaat het
bij een regiovraagstuk.
Om te achterhalen wat er in de regio spe
elt, moet je de school uit en de regio in.
Beginnen achter een
computer kan ook, maar dan moet je al
vragen hebben. Wat is er aan natuur? Hoe
verdienen mensen hun
brood? Welke agrarische activiteit is er
of zijn er bijzondere beroepen?
Zo kom je tot een regioanalyse. Je krijgt
een beeld van de belangrijkste eigensc
happen van de regio. Dat wil
zeggen van de identiteit van die regio,
de bijzondere kwaliteiten en de verschil
lende functionaliteiten.
Bij deze stap – een regioanalyse maken,
een regiovraagstuk bepalen en vragen stel
len – kan een mindmap
helpen (of het computerprogramma Min
dmanager). Dat is een methode om crea
tieve processen te
ondersteunen. Je bedenkt eerst een centraa
l thema en zet dat in het midden. Vervolge
ns bedenk je vragen,
invallen en oplossingen eromheen. Die ga
je clusteren; dat wil zeggen dat je vragen,
inva
llen, oplossingen die in
dezelfde richting gaan of onder één them
a geplaatst kunnen worden, bij elkaar zet.

Een regioanalyse maken
elt er in de regio? In dit
Deze geeft antwoord op de vraag: wat spe
erwerp voor je project.
proces bepaal je in grote lijnen het ond
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ieplan maken
Het regiovraagstuk kiezen en een act
ken; waar kun je een verbetering
Met je groep kies je wat je aan wilt pak
aanzet voor een actieplan.
realiseren? Hier maak je ook een eerste
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Vragen stellen over de regio aan regiobewoners
Daarmee krijg je een antwoord op de vraag: klopt de analyse?

Opdrachtgevers zoeken
Je stelt jezelf de vraag: wie kan er baat hebben bij wat we gaan doen?
Die mensen of organisaties vraag je om ondersteuning en een concrete opdrac
ht.

Uitvoeren
Je stelt het actieplan eventueel bij en gaat aan de slag.

6

Presenteren
Je presenteert de voorstellen voor aanpak van het regiovraagstuk
aan betrokkenen in de regio en begeleiders van school.

Doet je school mee aan een regiowerkplaats, dan krijgt het stappenplan een iets
andere invulling. In die werkplaats gebeurt al veel, er zijn contacten en er liggen
misschien opdrachten. Het gaat dan op sommige punten anders, maar in grote lijnen
doorloop je hetzelfde stappenplan.
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Vragen stellen over de regio aan
regiobewoners
De optelsom van al het bijzondere in de regio
noem je de identiteit van je regio. Je kunt aan
mensen in de regio vragen of ze dat bijzondere
herkennen. Ze voegen zo hun kennis en
beleving van de regio toe aan jullie analyse.
Je gaat nu dus op zoek naar mensen die je
daarover kunnen vertellen.
Begin met wie jullie zelf al kennen, de
zogenaamde warme contacten. Bijna iedereen
kent bijvoorbeeld wel ‘een broer van een tante
van een buurman’ die iets kan vertellen over
de regio. Breng gezamenlijk die contacten in
kaart en schrijf er bij over welk onderwerp die
persoon bevraagd wordt. Dit is jullie netwerk.
De school heeft ook contacten die je bepaalde
vragen uit de analyse voor kunt leggen.
Daarnaast zijn er mensen in de regio
die belangrijk zijn voor de vraagstelling.
Iemand van het waterschap voor een vraag
over de waterhuishouding in de regio, de
havenmeester, iemand van Staatsbosbeheer,
een bouwkundige van de gemeente, een
plaatselijke politicus over de politieke
kwesties waar de gemeenteraad over praat, de
voorzitter van de winkeliersvereniging.
Hoe bel je mensen op voor een afspraak, hoe
verdeel je de vragen over een interviewlijst,
hoe maak je van een gesprek of bezoek
aantekeningen? Dat kan de docent/coach jullie
leren door ermee te oefenen op school of direct
in het echt.

d
-Bevn meinldamn
Nooorrbed
ap
eld van ee
Een vo
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Het regiovraagstuk
kiezen en een
actieplan maken
Het gaat er bij deze
stap om wat je als pr
ojectgroep
gaat doen. Je stelt ee
n actieplan op met
doelstellingen, activ
iteiten en een planni
ng en
werkverdeling voor
die activiteiten. Dat
is
een
eerste aanzet voor he
t plan; het kan voor
de
uitvoering nog wel bi
jgesteld moeten wor
den.
De vragen die je kunn
en helpen bij de keuz
e van het
regiovraagstuk zijn
de volgende.
Wat interesseert julli
e als projectgroep he
t meest?
Wat willen jullie mee
helpen oplossen? En
wat wil
ieder van jullie voor
zichzelf leren in deze
op
leiding?
Wat wil je ermee ga
an doen? Wil je hier
na gaan
werken of wil je naar
een volgende opleid
ing? Wat
voor baan of wat vo
or opleiding?
En nu kiezen
Uit het geheel van he
t vraagstuk maakt ie
der van
jullie een keuze. Wat
wil jij nu gaan doen
?
Wat
interesseert je het m
eest? Wat weet je ni
et
en wel,
wat kun je niet en w
el? Denk daar over na
en praat
met je docent/coach
of wie dan ook die jo
u
helpt
met kiezen. Want je
gaat met jouw keuz
e voor
lange tijd aan de slag
. Hoe lang? Dat over
leg je met
je docent/coach. Je
hebt die docent/coa
ch
ook nodig
om te bespreken wat
jíj met je mbo-oplei
ding wilt.
Zeker als je al een go
ed beeld hebt van w
at
je wilt
gaan doen, is het oo
k jouw zaak om te ki
jken wat je
dan van regioleren op
steekt.
Vervolgens kijk je m
et wie je samen aan
de slag
kunt gaan. Met wie
deel je keuze en inte
re
sse? Als
niemand wil wat jij
wilt, overleg dan met
je
docent/
coach waar je je het
beste bij kunt aanslu
iten.
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Presenteren
De laatste stap houdt in dat jij en
jouw groep laten zien wat je gedaan
en geleerd hebt. Dat presenteer je aan
de opdrachtgevers in de regio, andere
betrokkenen in de regio en aan de
docenten en begeleiders van school.

4

Opdrachtgevers zoeken
gstuk
Elke groepje heeft een deel van het vraa
is het zaak om
gekozen en een actieplan gemaakt. Nu
te halen.
er opdrachtgevers bij te zoeken of er bij

12

nodig?
Waarom heb je eigenlijk opdrachtgevers
oed in de
Jullie hebben als groep niet voldoende invl
gen. Je kunt
regio om jullie plannen uitgevoerd te krij
outes,
wel bedenken dat er sportvelden, wandelr
kunt ook
fietspaden en parken moeten komen. Je
zijn
wel bedenken dat er goede mogelijkheden
ische
voor bepaalde ondernemingen of econom
dig
activiteiten. Maar je kunt dat niet eenvou
een
je
heb
beïnvloeden of realiseren. Daarvoor
die bezig is
invloedrijke opdrachtgever nodig; iemand
jullie inzet en
met een vergelijkbaar probleem en die
plannen wel ziet zitten.
Mogelijke opdrachtgevers: de vijf o’s
ver. Je zoekt
Op zoek naar een geschikte opdrachtge
and die graag
een belanghebbende, dat wil zeggen iem
waar veel
wil dat er iets gebeurt in de regio. Iets
mensen profijt van gaan hebben.
jd om
Bij regio-ontwikkeling gaat het bijna alti
nwoordigen:
belanghebbenden die de vijf o’s vertege
erwijs en
overheid, ondernemers, omgeving, ond
onderzoek.
 verheid: een wethouder, een werkgroep
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milieuambtenaren, het waterschap, de
provinciehuis.
en in de regio,
o Ondernemers: kleine en grote bedrijv
standigen.
de boerenbond, een winkelstraat vol zelf
wonen en
o Omgeving: de mensen, burgers die er
is met
werken, kerkgenootschappen, het buurthu
wpark, je
allerlei clubs, de camping of een bungalo
leeftijdsgenoten op school.
isscholen tot
o Onderwijs: van kinderopvang en bas
voortgezet en hoger onderwijs.
t onderzoek
o Onderzoek: Wageningen University doe
escholen,
naar regio-ontwikkeling. Maar ook hog
bedrijven en provincies hebben vaak een
onderzoeksafdeling.

Want ze kijken wat je geleerd hebt
of je kijkt met hen wat je geleerd
hebt. Daarbij is het overzicht met
competenties een goed hulpmiddel.
Eigenlijk hoort er na deze stap –
presenteren – nog een stap, namelijk
de beoordeling. Krijg je er ook ‘een
cijfer’ voor? Daarover gaat het volgend
e
hoofdstuk in dit boekje.
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Uitvoeren
Je gaat dingen doen uit het vak
waarin je opgeleid wilt worden of de
studierichting die je gekozen hebt.
Voor de uitvoering is het actieplan – met
ning
doelstellingen, activiteiten en een plan
– de leidraad. Je stelt het actieplan
eventueel bij en gaat aan de slag.
Uitvoeren is niet alleen handen uit de
mouwen, maar je doet dingen met je
hoofd, hart en handen. Een houtwal
aanleggen doe je met je handen,
met een zorgboer een bedrijfsplan
opstellen is vooral je hoofd
gebruiken en bij een onderzoek
naar wensen is het hart
betrokken. Bijvoorbeeld in een
smaakonderzoek: vinden mensen
pesto van zeekraal lekker?

13

3. Krijg ik er ook
‘een cijfer’ voor?
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Regioleren geeft een sterke verbinding met de maatschappelijke realiteit, het
draagt bij aan de ontwikkeling van competenties, maar krijg je nog een cijfer of een
beoordeling? Telt het mee? Telt het mee voor je diploma, als beroepspraktijkvorming
(bpv) of projectonderwijs of krijg je een apart certificaat?
Ja, het telt mee. Hoe precies, dat hangt af van de school.
Drie voorbeelden van hoe een school dit zou kunnen doen.
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Je krijgt de studi
epunten die de
school rekent vo
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or je portfolio.
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4. Hoe komen in

regioleren competenties
				 aan de orde?
Uitvoeren – zie ook de vijfde stap in het stappenplan – is niet alleen handen uit de mouwen,
maar je doet dingen met je hoofd, hart en handen. Een houtwal aanleggen doe je met je
handen, met een zorgboer een bedrijfsplan opstellen is vooral je hoofd gebruiken en bij een
onderzoek naar wensen is het hart betrokken. Bijvoorbeeld in een smaakonderzoek: vinden
mensen pesto van zeekraal lekker?
Er zijn veel voorbeelden te geven, maar het is aan jullie zelf wat en hoe je uitvoert. Tijdens
het regioleren werk je afhankelijk van wat je doet en hoe je dat doet aan je competenties.
Hoe komen in regioleren competenties aan de orde?
ik?
Wat doe

at
Waar ga
?
het over

lt
Waar va
r?
het onde

Je besluit met welk deel van het
regiovraagstuk je aan de slag gaat.
Je besluit welke opdrachtgever je wilt
hebben.

Je neemt zelf een besluit als je weet dat het
goed is. Je ziet werk liggen en pakt dit op. Je
weet wat je zelf kan en doet dat ook. En je
roept op tijd hulp of waarschuwt iemand die de
leiding heeft.

1. Beslissen en activiteiten
initiëren

Je bent bijvoorbeeld voorzitter van je
projectgroep.
Je spreekt groepsgenoten aan als zij hun werk
niet doen.

Je zegt wat een ander moet doen om een doel te
halen. Je zegt het op zo’n manier dat die ander
het ook doet.

2. Aansturen

Als vierdejaars begeleid je derdejaars studenten
die bij jou in de projectgroep zitten.

Je geeft tips. Je motiveert anderen. Je helpt hen
bij moeilijkheden en doet dit zo dat de ander
verder kan.

3. Begeleiden

Je houdt interviews op zo’n manier dat mensen
het prettig vinden en je nog eens terug mag
komen.

Je bent geïnteresseerd in anderen. De ander
voelt zich begrepen door jou.

4. Aandacht en begrip
tonen

Je werkt met de leden van je groep samen aan
een vraagstuk.
Je overlegt met anderen buiten school.
Je neemt deel aan werkgroepen.
Je overlegt met je opdrachtgever over een klus.

Je krijgt samen met anderen iets voor elkaar. Je
overlegt met anderen over zaken van het werk.

5. Samenwerken en
overleggen

Je werkt mee aan oplossingen voor een
regiovraagstuk en hoort zo van alles.
Je praat met respect over de problemen in de
samenwerking tussen diverse instanties.
Vertrouwelijke informatie blijft bij jou
vertrouwelijk. Je bespreekt de problemen als dat
nodig is wel in je projectgroep en met je coach
maar niet met anderen.
Je dient alleen een onkostenvergoeding in voor
echt gemaakte onkosten.

Je behandelt mensen zoals jij zelf graag
behandeld wilt worden. Je doet dingen die goed
zijn voor mens, dier, plant en milieu. En die
goed zijn voor bedrijf of school.

6. Ethisch en integer
handelen

Je brengt je netwerk in kaart.
Je benadert mensen die kunnen helpen bij het
oplossen van je vraagstuk.
Je houdt die mensen op de hoogte van je
vorderingen.

Je legt contact met mensen waarmee je te
maken hebt. En onderhoudt contact, ook voor
later.

7. Relatie bouwen en
netwerken

Je zorgt dat jullie vraagstuk onderdeel wordt
van een groter regiovraagstuk.
Je overtuigt mensen dat ze mee werken aan de
oplossingen die jullie bedacht hebben.
Je krijgt een ambtenaar zo ver dat hij voorstelt
de gemeente te laten meebetalen aan de kosten
voor realisering van jullie plan.

Je brengt je mening of idee naar voren. Je doet
het zo dat je mening of idee echt meetelt en de
ander beïnvloedt.

8. Overtuigen en
beïnvloeden

Je presenteert jullie bevindingen aan je
opdrachtgever.
Op school geef je een duidelijke presentatie van
de opbrengsten.
Op een informatieavond voor de buurt
gebruiken ze jouw PowerPoint omdat die zo
aansprekend en duidelijk is.

Je laat iets zien, je vertelt iets duidelijk aan je
publiek. Je beantwoordt vragen uit het publiek.
Je toont enthousiasme.

9. Presenteren

Je maakt een verslag of een rapport, je schrijft
een e-mail of een brief.

Je schrijft begrijpelijk. Je vertelt duidelijk en
mensen begrijpen wat je bedoelt. Je kiest taal
die past bij de mensen tot wie je je richt.

10. Formuleren en
rapporteren

Doordat je met verschillende mensen buiten
school werkt, krijg je zicht op wat mensen
kunnen en wat er nodig is voor het vak.
Al doende leer je verschillende
vakvaardigheden.
Je werkt mee aan teeltexperimenten.

Je kent het vak en handelt zoals het hoort in dit
vak. Je gebruikt je ervaringen om het anders te
doen als het anders moet.

11. Vakdeskundigheid
toepassen

Je ploegt bijvoorbeeld de grond op de juiste
manier. Je controleert de tractor voordat je
wegrijdt.
Je gebruikt nieuwe materialen bij het maken
van een bloemenarrangement.

Je hebt de juiste spullen bij je. Je gebruikt de
juiste materialen en middelen bij het werk.
Je onderhoudt deze, bent er zuinig op en ruimt
ze op als je ze niet meer nodig hebt.

12. Materialen en middelen
inzetten

Je maakt een regioanalyse: je googlet
informatie, je interviewt mensen. Je vat alle
informatie samen en zet dat in een overzicht.

Je deelt informatie op in handige kleine delen. Je
bestudeert de kleine delen tot je ze snapt.
Je combineert die delen weer en kijkt dan of je
het hele verhaal begrijpt.

13. Analyseren van
informatie

Je onderzoekt de kansen voor een
nieuw streekproduct. Je onderzoekt de
bodemgesteldheid. Je onderzoekt voor een
zorgboer welke nieuwe doelgroep interessant is.

Je kunt een onderzoeksvraag beantwoorden.
Daarvoor verzamel je gegevens die er toe doen.
Je kunt de informatie hieruit in eigen woorden
vertellen en er een antwoord van maken.

14. Onderzoeken

17

18

Heb je nieuwe ideeën? Heb je nieuwe dingen
uitgeprobeerd? Heb je iets verbeterd of een
voorstel gedaan voor verbetering?

Je bent in voor iets nieuws, probeert mee uit en
denkt mee over verbeteringen.

15. Creëren en innoveren

Weet je meer dan in het begin van het project?
Kun je meer dan in het begin? Kun je uitleggen
wat je tijdens het project geleerd hebt?

Je staat open voor leren. Je doet het steeds
beter in je werk of op school en kunt vertellen
wat je nu beter doet dan voorheen en wat je
meer weet. Je leert van je fouten.

16. Leren

Je maakt een eerste actieplan. Je overlegt er
over. Je organiseert de nodige activiteiten en
misschien verandert het actieplan dan weer.

Je denkt van te voren na en regelt dan je
dagelijks werk. Je houdt in de gaten of je
volgens plan werkt. Je stelt werk of plan bij als
dat nodig is. Je meldt het als je denkt dat je het
niet voor elkaar krijgt.

17. Plannen en organiseren

Tijdens dit project werk je met allerlei
mensen. Je gedraagt je zo, dat je bij hen terug
kunt komen. Je past je kleding aan aan de
omstandigheden. Bijvoorbeeld een jasje naar
het gemeentehuis en veiligheidsschoenen op de
combine.

Je houdt in de gaten wat een klant nodig heeft.
Je kent de huisregels over omgaan met klanten
en behandelt klanten volgens die regels.

18. K
 lantgericht handelen

Je doet je best en je opdrachtgever is tevreden.
Je docent of coach geeft je een tien.

Je doet het werk zoals afgesproken en hebt het
op tijd af. Je ziet het als het bijna fout gaat en
onderneemt dan actie.

19. Kwaliteit leveren

Je werkt aan een onderdeel van een
regiovraagstuk. Dat betekent afstemmen en
ook klussen doen voor anderen. Daarbij volg je
nauwgezet de instructies.

Je volgt werkinstructies op. Je houdt je aan de
veiligheidsvoorschriften. Je vraagt om uitleg als
je de instructie of procedure niet begrijpt.

20. I nstructies en
procedures opvolgen

Bij regioleren weet je nooit van te voren hoe het
zal gaan. Je stelt je daar op in.

Je verandert mee als het werk verandert. Je
kunt werken in nieuwe situaties en met nieuwe
mensen.

21. O
 mgaan met
veranderingen en
aanpassen

Als het even niet lukt, geef je niet meteen
anderen de schuld. Je haalt eens diep adem en
hebt het er dan met elkaar over hoe het beter
kan.
Als een deadline nadert, blijf je rustig en
geconcentreerd doorwerken.

Je laat je niet uit het veld slaan door druk,
kritiek of tegenslag. Je houdt je gevoelens
eerst even binnen en uit ze dan op een gepaste
manier.

22. Met druk en tegenslag
omgaan

Je probeert het gewoon nog een keer. Gaat als
het nodig is drie keer terug naar de gemeente of
de boer die in jullie project een rol speelt omdat
je het toch echt voor elkaar wilt krijgen. Omdat
jij zo je best doet, willen je partners ook wel wat
meer hun best doen.

Je doet meer dan je best voor iets. Je boekt
succes en gebruikt deze successen om vooruit
te komen.

23. G
 edrevenheid en
ambitie tonen

Je doet je best om een nieuw product aan
de man te brengen op de streekmarkt. Je
onderhandelt met een opdrachtgever over jouw
winstaandeel als bijvoorbeeld de zeekraalpesto
aanslaat.

Je gaat gericht ergens op af. Je weegt risico’s en
werkt aan ‘winst’.

24. Ondernemend en
commercieel handelen

Tijd is geld. Dus als jij iemand nodig hebt voor
het project dan houd je het kort en zakelijk.
Je print niet meer dan nodig.
Je houdt een kostenoverzicht bij. Je maakt een
begroting.

Je snapt dat alles geld kost. Je bent zuinig op
middelen en materialen. Je voorkomt fouten en
verspilling.

25. Bedrijfsmatig handelen

