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Inleiding
Het regioleren gaat in Emmen en Meppel verder onder de
verzamelnaam D.O.E.N., waarmee de kwaliteiten die nodig zijn
om projecten te laten slagen zijn verwoord. D.O.E.N. staat voor
Durven, Oppakken, Ervaren en Netwerken. Projectleider Hans
Sprakel: "Je moet durf hebben om daadwerkelijk in
stichtingenverband leerlingen eigen verantwoordelijkheden te
geven in ondernemerschap."
Sprakel vertelt: "We hebben nu twee stichtingen in werking met
twee verschillende directies die de managementdelen van de werkplaats AOC Terra MBO D.O.E.N.
moeten gaan coachen. Het is een stap bovenop de uitvoering van de projecten. Nu komt ook het
voorbereidende deel sterk naar voren in het vierde leerjaar. Die managementterreinen zijn beleidszaken,
administratie, personele zaken, E-learning, financiën en PR-werk."

Samenwerking

Het vertrekpunt van dit Kigo-project is een
dynamisch en vitaal platteland: de regio, die
nieuw leven wordt ingeblazen en waar
kennis en nieuwe competenties voor nodig
zijn voor nieuwe praktijken. Daarbij is de
inzet van leerlingen/studenten, docenten en
onderzoekers nodig. Met inbegrip van een
bijpassende onderwijslogistiek. Dit vraagt
om het doorvoeren van flexibilisering van
de opleidingen.

Regioleren uitgelegd

Resultaten en publicaties

Dit project vraagt veel van de leerlingen én de
docenten, daarom is hulp van buitenaf
gevraagd. Op de vraag naar support is
welwillend gereageerd door diverse
organisaties in het land. Deze organisaties
spelen allen een eigen rol in het plan.
Eigen wijs doen : eindrapportage KIGOVanuit Stoas Hogeschool is er steun in de
coaching voor docenten en steun in de
coaching van studenten voor leerlingen uit
de stichtingen.
Hogeschool Van Hall Larenstein helpt mee

project
Productontwikkeling in het kader van het
project
Regioleren bij AOC Terra MBO Meppel
(flyer)

aan verbindingen tussen HBO- en MBOstudenten.

Regioleren op AOC Terra MBO Meppel

Wageningen Universiteit levert samen met

Portfolio D.O.E.N.

het APS de noodzakelijke pedagogisch
didactische scholing.
De Stichting RoloverOnderwijs, die de grote
promotor is van het regioleren in het land,
fungeert als Haarlemmer Olie.
De steun moet resulteren in een duidelijke
onderbouwing in de vorm van individuele
portfolio D.O.E.N. voor leerlingen en in een
verdere verbreding van het concept regioleren
naar andere MBO vestigingen van AOC Terra
MBO in Noord Nederland.

Meer informatie
AOC Terra
Projectinformatie

(video)

Contact
Reageren op dit dossier?
Stuur uw reactie of document naar:
servicedesk@groenkennisnet.nl
Voor meer informatie over het Kigo-project
D.O.E.N. kunt u contact opnemen met:
Hans Sprakel (projectleider)
Dit project is uitgevoerd binnen het GKCprogramma Leven Lang Leren
Meer dossiers vindt u op:
Groen Kennisnet Dossiers
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