
Stappenplan regioleren – uitgewerkt met rollen / 
formatie  
 
versie 0.2 
Concept door Ans Koster, 2 december 2014 (Met input door Rob Dekker, 
Anton Aker, Sjaak Ligthart, Franka Dekker, Eke Boesten en Margo Slijkerman) 
 
 

1. Een opdracht regioleren start met een opdracht die maximaal op één 
A4-tje is omschreven door de opdrachtgever (evt samen met iemand 
van de opleiding). Afhankelijk van niveau en leerjaar zal de organisatie 
en verdeling van de opdrachten tussen studenten anders verlopen. 

 
Wie: opdrachtgever (moet belang hebben bij uitvoering van de opdracht, dit 
gaat blijken uit de afspraken over 3 contactmomenten met de studenten en het 
bijdragen in begrootte kosten; staat beschreven in de overeenkomst 
regioleren) 
 
Contact met: dit is afhankelijk van de complexiteit van de opdracht en de 
moeilijkheidsgraad van de vraag. Bij multisectorale vraag zal het contact met 
een projectleider (van de afdeling projecten) zijn. Een sectorvraag kan de 
‘relatiemanager’ oppakken. Bij een overzichtelijkere opdracht kan hogere-jaars 
(mits voorbereid hierop) de ‘vraag-articulatie’ doen binnen BOT uren. Bij 
Commercieel Ondernemen doen ze dit al een paar jaar. Bij ‘Voeding’ bereiden 
ze zich nu hierop voor dmv workshops hierover van de Wur. Bij lagerejaars is 
het aan de lesgevende docent om de vraag af te stemmen met het curriculum 
en rooster.  
 
Benodigde tijd: Afhankelijk van de opdrachtgever kost dit meer of minder tijd. 
Bij een nieuw bedrijf (input door Eke Boesten; voorbeeld de samenwerking met 
Deen-supermarkten – zie CC magazine) kost het voorbereiden van een nieuw 
project  voor het eerste leerjaar zo’n 50 uur voorbereidingstijd. Dit is inclusief 
overleg met het management van het bedrijf, daarna met de mensen van de 
werkvloer, schrijven van een plan van aanpak, overleg met collega’s, 
informatiebrieven naar ouders, etc.  
 
Input Sjaak Ligthart en Franka Dekker: bij een nieuw bedrijf kost het vaststellen 
van een project (dat al bekend is) al gauw een dagdeel (4 uur) maar als het 
bedrijf al bekend is (uit het eigen netwerk of vakgroep-netwerk) kost het 
ophalen en matchen van de vraag met het curriculum zo’n 2-4 uur.   



 
Tijdsbesparing:  

 Strategische partnerschappen opbouwen. Ervaring met strategische 
partners is er al bij afdeling Paard: organisatie landbouwdag, afdeling 
Bloem & Design: versiering Bejo-zaden, afdeling Voeding: 
kwaliteitsverbetertraject ervaring van vorige jaren 

 Meteen starten met invullen Overeenkomst Regioleren voor 
overzichtelijke en overdrachtelijke documentatie 

 Input Anton: bij Commercieel Ondernemen zoekt de student zelf de 
opdracht na instructie tijdens BOT uren. 

 Vervolgvragen stimuleren bij lopende projecten; inbouwen in het traject 
binnen de BOT uren beschrijven en ook binnen de BOT uren laten 
presenteren aan lagere-jaars studenten. 

 
Kwaliteitverhogend: per afdeling een overzicht van activiteiten Regioleren 
(buitenschoolse activiteiten); op agenda teamoverleg 
 
Opmerking: het is een persoonlijke keuze van een docent om het eigen 
netwerk in te zetten voor projecten. Nadeel kan nl zijn als er iets mis gaat, kan 
de persoonlijke relatie daar schade van ondervinden. 
 
 

2. De opdracht inhoudelijk matchen en afbakenen; contact tussen 
opdrachtgever en studenten.  

 
Wie: communicatie tussen opdrachtgever en studenten of docenten; dit is 
afhankelijk van het leerjaar vd studenten 
Input Anton Aker: noodzakelijk om te staffelen want benodigde formatie is 
afhankelijk van de ervaring en het netwerk van de docent. Bij groot netwerk en 
veel ervaring is een projectvraag in 2 uur omgezet in projectopdracht met 
afspraken. Anton maakt graag een onderscheid in verschillende rollen: 

 Relatiemanager 

 Procesbegeleider 

 Inhoudsdeskundige. 
Kies de juiste persoon voor de juiste taak; kijk het linkje van Sir Ken Robinson 
(TED) en boek ‘Het Element’ ook aanbevolen door Anton. 
 
Benodigde tijd: Om de aansluiting van de vraag tot een project goed te 
bepalen en op papier te zetten kost al gauw een dagdeel. Je hebt dan een 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity


project voor een periode (bijvoorbeeld) voor een groep of klas. De 
overeenkomst regioleren functioneert hierbij als checklist.  
 
Input Margo Slijkerman met verpakkingsproject voor Boer Ted: Na het 
voorwerk van de afdeling projecten (door Ans Koster; nl bezoek presentatie 
Inholland en bezoek aan boer Ted totaal 3 dagdelen inclusief omschrijving 
opdracht en communicatie naar I&O) heeft Margo eigenlijk geen extra tijd 
nodig gehad. Het project van Boer Ted ging over een periode lessen, daarna 
een stage voor groepje studenten (door BPV bureau begeleid), en daarna werd 
het een PvB, door Margo afgenomen. 
 
Onderstaande aandachtspunten horen in het voortraject van matchen en 
afbakenen. 

 Datums vastleggen in de overeenkomst regioleren  

 Bepalen van eindproduct (en). Beschrijven waar het eindproduct aan 
moet voldoen,  

 Vastleggen hoe/waarop beoordeeld wordt. Dit is afhankelijk van de 
leerdoelen en de te behalen competenties. Mogelijk gebruikmaken van 
beoordelingssystematiek als rubrics  

 
Tijdsbesparing: lijntjes zo kort mogelijk houden; zoveel mogelijk tijdens lessen 
inplannen; ook gesprekken met opdrachtgevers zijn heel leerzaam en horen 
dus bij het proces. Optimale tijdsbesparing is te leren bij Commercieel 
Ondernemen want daar gebeurt dit alles (in derde leerjaar) door de studenten 
zelf en is de begeleiding hiervan tijdens BOT uren regioleren op het rooster. 
Het checken van de match tussen student en project gebeurt ook in BOT uren 
regioleren op het rooster ( is 6-7 uur voor ingeroosterd) 
 
Kwaliteitverhogend: Werken in teams waarbij de studenten samenwerken 
maar ook meerdere docenten met meerdere lessen samenwerken in een 
project. 
 
       



    
 

3. Als de Overeenkomst Regioleren volledig is ingevuld en ondertekend 
kan het project van start gaan. Go! 

 
Wie: Opdrachtgever / docent / studenten tekenen de overeenkomst: go! Dit is 
al een succes en dus mooi moment. Kan gecombineerd worden met 
expertmeeting / gastles / excursie (alles in BOT uren). Hogere-jaars kunnen in 
de organisatie hiervan ook een rol spelen (PAL; goed inplannen in BOT uren). 
Vanaf het begin in tijdpad opnemen. Bij lagerejaars speelt de docent de 
hoofdrol in de voorbereiding / maken van afspraken. 
 
Benodigde tijd: alles (zoveel mogelijk) inplannen in BOT tijdpad van project. 
 
Tijdsbesparing: laat studenten zoveel mogelijk zelf regelen, tijdens de lessen. 
Rol docent: checken en monitoren. Bij lagerejaars-projecten kan de docent tijd 
besparen door gesprek met opdrachtgever grof van te voren door te nemen en 
tijdens een kennismakingsles de details verder af te spreken. 
 
Kwaliteitverhogend: presentaties aan lagere-jaars zodat deze al geïnformeerd 
zijn voor het komende leerjaar. 
 
 

4. Tijdens het traject volgt de opdrachtgever de inhoudelijke voortgang 
van de student door tenminste 1 tussenpresentatie. School 
volgt/coacht de student tijdens periodieke voortgangsgesprekken. De 
docent en opdrachtgever hebben periodiek contact over de voortgang 
van de student en registreren kort de stand van zaken. De belangrijkste 
eis voor de begeleiding  

 
Wie: docent begeleidt en monitort tijdens de lessen; bij tussenpresentatie 
beoordeelt docent; mogelijk gekoppeld aan go-nogo moment 



 
Tijd: Elke week tijdens lessen de gelegenheid geven tot begeleiding (dus op 
maat).  
 
Tijdsbesparing:  

 Stel eisen aan de voorbereiding vd student voordat een begeleidend 
gesprek plaats kan vinden (bij Bloem & Design heb ik zelf bijvoorbeeld 
pas begeleidende gesprekken gevoerd als er een tekening met 
materialenlijst was ingeleverd; geen tekening: geen gesprek!) 

 Spreek max spreektijd af 

 Laat studenten (digitaal?) intekenen op een afsprakenlijst 

 Alles tijdens BOT uren 
 
Kwaliteitverhogend: go-nogo moment(en) inbouwen, studenten maken zelf 
verslagje met leerpunten tijdens gesprekken; proces inzichtelijk maken 
 
 

5. Tijdens het project zorgt de opdrachtgever voor een aanspreekpunt op 
de werklocatie en is er toezicht op de student(en). Opdrachtgever is 
verantwoordelijk, ook verzekeringstechnisch.  

 
Afspraken hierover staan op de Overeenkomst Regioleren (die bij lagerejaars 
als checklist gebruikt kan worden).  
 

6. Tegen het einde van de periode wordt de opdracht afgesloten met een 
eindproduct/eindrapport. Hierbij is de opdrachtgever aanwezig en is 
betrokken bij de beoordeling en feedback. 

 
Wie: hogerejaars kunnen deze bijeenkomst binnen het project organiseren; 
presentatie is individueel of per groep; dit is van tevoren al in de overeenkomst 
rgioleren vastgesteld (afhankelijk van de opdracht en leerjaar).  
 
Tijd: inplannen binnen het tijdspad 
 
Tijdsbesparing: zoveel mogelijk door de studenten laten doen; docent 
begeleidt en monitort; bij lagere-jaars kan de eindpresentatie misschien door 
de opdrachtgever georganiseerd en gefaciliteerd worden. 
 
Kwaliteitverhogend: op tijd aangeven / verwachtingenmanagement / 
afbakening maken  



 

 
 

7. Communicatie / PR van het product, eindresultaat. Publicatie in media. 
 
Wie: zoveel mogelijk door de studenten laten uitvoeren; als verplicht 
onderdeel van het project meenemen; mogelijke samenwerking met afdeling 
PR&communicatie / afdeling projecten 
 
Kwaliteitsverhogend:  

 Studenten stimuleren om PR te doen met fotootjes etc op Sociale Media 
/ persberichten  

 Wat kan er bij Nederlands gedaan worden? 

 Laten filmen voor kennisdeling aan lagere-jaars en overige 
geïnteresseerden (met maximum aantal filmminuten) 

 Filmpje maken als samenvatting van maximaal 3 minuten 
 

8. Evaluatie door alle betrokkenen. Opstellen van leerpunten. Mogelijk 
opstellen van een vervolgvraag.  

 
Wie: docent met opdrachtgever en studenten 
 
Tijd: op tijd en ruime tijd in BOT tijdspad inplannen 
 

9. De docent kent de studiepunten die op basis van sbu en in het 
opleidingsplan voorgeschreven criteria) op het bepaalde onderdeel  
toe. 

 
Wie: zoals bij de andere BOT is dit verantwoordelijkheid van de docent 
 
 
 
Zie ook ‘Effectief en efficiënt leren in 9 stappen’ (wur)  

(te downloaden achter deze link) 

http://www.groenkennisnet.nl/groene-kennispoort-twente/Pages/Waaier.aspx

