
 
 

Voorwoord 

 

De wereld verandert in rap tempo. Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Oude 

zekerheden verdwijnen en worden vervangen door vluchtige handgrepen, die even 

houvast bieden. We zoeken nieuwe structuren om de chaos te begrijpen en te beheersen, 

in de zekerheid dat deze van korte duur zijn. De klassieke wereld wendt al zijn invloed aan 

om de verandering te temperen, maar we weten dat dit een kwestie van tijd is. De 

verandering wordt niet tegengehouden. 

Omgaan met deze dynamiek vraagt een open, lerende en flexibele houding van zowel de 

mens en de organisaties waarin wij leven. 

Zijn wij daar klaar voor als onderwijsinstelling? Hoe ziet het onderwijs van de toekomst 

eruit en wat voor rol hebben de huidige instellingen dan? Welke transitie moeten we 

ondergaan om open, lerend en flexibel te worden? 

Duidelijk is dat we dit niet alleen kunnen. Samen vorm geven aan een nieuwe wereld en 

onze eigen leefomgeving wordt de uitdaging. Globalisering vs. regionalisering. 

Samen met een aantal MBO Groene onderwijspartners is Wellantcollege vier jaar geleden 

gestart met deze uitdaging. Dit document is een weergave van de zoektocht. Het is een 

verantwoording en tevens een mogelijke handreiking en onderlegger om als MBO-

onderwijsinstelling een open, lerende en flexibele partner te zijn in een snel veranderende 

wereld.  

RegioLeren staat synoniem voor ‘de Lerende Regio’ waarin onderwijs (studenten), 

bedrijfsleven, overheids- en maatschappelijke instellingen als partners optrekken om de 

nieuwe economische en ecologische uitdagingen aan te gaan. En om uiteindelijk onze 

studenten en inwoners van de regio een toekomst te kunnen bieden. Dit zal een 

voortdurende aanpassing vragen van alle partners aan nieuwe omstandigheden. Deze 

transitie gezamenlijk vorm geven draait vooral om vertrouwen in elkaar. En vertrouwen is 

toch de basis om leren mogelijk te maken.  

Dit document is een poging om alle papieren en digitale documenten die in de laatste vier 

jaar zijn ontwikkeld te verbinden tot een leesbaar boekwerk. Dit boekwerk wil een 

handreiking zijn voor onze verdere zoektocht naar een plaats voor het onderwijs in een 

dynamische wereld.  

Onze dank gaat uit naar alle collega’s van Nationaal DemoTeam, InHolland, Terra, 

Wellantcollege en de ManageMindGroup die de basis voor dit document hebben gelegd. 

In het document worden meerdere bijlagen genoemd. Deze bijlagen zijn gebundeld in een 

apart document, op te vragen bij programmaleider RegioLeren Maaslant T. Schüller.  
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1. Aanleiding 

 

In 2012 werd het “Nationaal demoproject internationalisering van de regionalisering” van 

het Groen Onderwijs en het Ministerie van Economische Zaken afgerond. Het project 

‘Peat Valley; the Golden Triangle’ startte in 2012 als een Europees traject van onder 

andere de Groene Kennis Coöperatie, het Terra College en de veenkoloniën. Vanuit deze 

projecten zijn oplossingen aangedragen hoe diverse instituten succesvol kunnen 

samenwerken. Hierbij bleek het opstellen van een regionale Kennis & Innovatie agenda en 

het opleiden van werknemers met internationale competenties van groot belang.  

Wellantcollege en AOC Terra raakten door deze initiatieven geïnspireerd. Zij hebben de 

samenwerking gezocht om op te trekken vanuit de behoefte om als Groene 

onderwijsinstellingen een betere verbinding te krijgen met de partijen in de regio. Onder 

deze partijen vallen commerciële bedrijven, maar ook natuurbeheerders, ontwikkelaars, 

kennisinstellingen en overheden. Daarnaast zoeken Wellantcollege en AOC Terra 

samenwerking met burgers en NGO-organisaties in de eigen omgeving. Door een 

verbinding met de regio te maken, wil Wellantcollege bijdragen aan uitdagingen en kansen 

in de regio.  

Wellantcollege maakt hierin een keuze in thema’s. In de regio Maaslant zijn dit 

onderwerpen als ‘het verbeteren van de samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven 

en het onderwijs’, ‘klimaatverandering’, ‘verstedelijking’ en de ‘voedsel- en 

waterproblematiek’. Daarnaast kijkt Wellantcollege naar de wankelende (financiële) positie 

van Groen Onderwijs, de moeizame samenwerking tussen de Groene 

onderwijsinstellingen en de ontwikkeling van kenniscentra om de thema’s te bepalen.  

Uit het project ‘Peat Valley’ blijkt dat samenwerking op basis van een interregionale en 

cross-sectorale coöperatie essentieel is om de verbinding met de regio aan te gaan. Het 

begrip RegioLeren is geboren. Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven en de overheid 

erkennen het belang van samenwerking waarin kennis gecreëerd wordt tussen de partijen. 

Het realiseren van een meerjarige en duurzame samenwerking heeft prioriteit.  

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot de ambitie van Wellantcollege om een 

internationaal georiënteerde innovatieve instelling te worden. Wellantcollege wil een 

verbinding realiseren tussen onderwijs, onderzoek en de arbeidsmarkt. De uitgangspunten 

worden het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, meerwaarde voor de leerling 

scheppen en het creëren van een verbeterde positie in de regio.  

Om dit te verwezenlijken is in 2014 het initiatief ´Leven in de Delta; Maaslant als 

kenniscentrum’ (Meerjarig Investeringsfond/MIP) opgezet. Vanuit dit project kan 

RegioLeren in de regio Maaslant vorm krijgen.  
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De basis van het Regioleren is het organiseren van: 

● Een lerende netwerkstructuur op basis van de agenda van de onderwijsinstelling  

● Matching met de regionale agenda 

● Het bouwen van een gemeenschappelijke agenda  

● Het uitbouwen van de agenda naar een samenwerkingsstructuur met onderliggende 

programma’s, thema’s en projecten 

 

De school en de regiopartners zullen een transitieproces moeten doorlopen om deze 

systeeminnovatie te realiseren. Voorgaande nationale demoprojecten hebben hiervoor 

een stappenplan RegioLeren opgeleverd met structuren die als uitgangspunt zullen 

dienen. De proceslijnen, fases en stappen op weg naar Regioleren zijn gedefinieerd in het 

Draaiboek (zie Hoofdstuk 7: Het Draaiboek).  

Daarnaast is uit de projecten gebleken dat bepaalde eigenschappen (landschappelijk, 

natuurlijk en economisch) in de regio gelijk zijn in streken in andere landen. Identieke 

thema’s kunnen worden toegepast in soortgelijke regio’s in de rest van de wereld. De 

structuur van het RegioLeren kan hierdoor ook internationaal ingekleurd en verder 

uitgebouwd worden.  
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2. Finishfoto en opdracht 

 

In 2015 is de visie en missie van Wellantcollege opnieuw vastgesteld. Wellantcollege 

vervult een maatschappelijke functie door het aanbieden van Groen Onderwijs, cursussen 

en functiegerichte trainingen. Hierin begeleidt de onderwijsinstelling mensen in een veilige, 

persoonlijke omgeving om hun talenten optimaal te ontwikkelen. De missie van 

Wellantcollege is werken aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in 

Groen Onderwijs. En daarnaast een koppositie bereiken in de groene sector in de 

Randstad.  

Focus op de verbinding met de regio creëert innovatie, een up-to-date curriculum en 

verankering van de samenwerking met (regionale en internationale) bedrijven en 

onderwijs. Uit de betrokkenheid van de regio komen kennisuitwisseling, 

regionale/internationale BPV, stageplekken, deskundigheidsbevordering, mobiliteit en een 

verbrede mindset bij docenten en studenten voort. Acquisitie, nieuwe markten en bronnen 

van inkomsten aanboren en meer deelnemers zorgen voor een toekomstbestendig 

Wellantcollege. 

De finishfoto voor 2020 is:  

Wellantcollege regio Maaslant heeft zich ontwikkeld tot een internationaal 

georiënteerde innovatieve instelling. De organisatie is onderdeel van de 

lerende netwerkstructuur binnen de regionale Triple Helix (overheid, 

ondernemers, Maatschappelijke (non-profit) organisaties). Wellantcollege 

organiseert zich in de (urbane) regio met een duidelijk profiel vanuit de 

programma’s die voortkomen uit de gezamenlijke agenda van de regio, 

waarbij de focus ligt op de thema’s Food, Stedelijk Groen en Water. 

 

Wellantcollege MBO regio Maaslant wil met de bevindingen uit de pilot deze doelstelling 

vormgeven in de realisatie van een regionaal kennis- en praktijkcentrum (de 

Kenniswerkplaats) vanuit de Triple Helix-gedachte. 

Het is hierbij van belang te bouwen aan een gedeelde Kennis & Innovatieagenda. Hierin 

wordt een samenwerking gerealiseerd tussen de Triple Helix partijen en een 

(inter)nationaal portfolio van diensten ontwikkeld. Daarnaast moet de organisatie in de 

benodigde transitie gebracht worden. Wellantcollege wil als neutrale partij een initiator zijn 

van dit proces. De regie zal daarna moeten worden overgedragen aan de regiopartners. 
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De opdracht van het projectteam RegioLeren pilot Maaslant om het gestelde doel te 

bereiken is:  

Op basis van Het Draaiboek een programma inrichten en uitvoeren waarbij 

duurzame samenwerking tussen onderwijs, ondernemers (en overheid) op 

regionaal niveau met (inter)nationale focus op het thema Klimaatbestendige 

Regio (Food, Water, UGD) gerealiseerd wordt. 
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3. Standaard RegioLeren 

 

Om het gestelde doel te realiseren is transitie in de school en in de regio noodzakelijk. Om 

dit te realiseren kan een programma op basis van De Standaard RegioLeren gevolgd 

worden. De Standaard die gehanteerd wordt om de opdracht te volbrengen is het creëren 

van een duurzaam meerjarig samenwerkingssysteem (lerende netwerkstructuur). Dit 

resulteert in gezamenlijke projecten, kennisdeling en economische vooruitgang. In het 

opgeleverde Draaiboek zijn de te doorlopen proceslijnen, fases en stappen voor op de 

lange termijn in kaart gebracht (zie Hoofdstuk 7: Het Draaiboek). De Standaard 

RegioLeren draagt bij aan de het streven van Wellantcollege om toekomstbestendig, 

modern en innovatief Groen Onderwijs te realiseren.  

De verbinding tussen de drie partijen (onderwijs, overheid en ondernemers) op basis van 

ambities en thema's vormt de basis. Vanuit de verbinding van de ambities, kennis en 

innovaties ontstaat een regionaal programma waar alle partijen hun eigen belangen in 

terugzien. Dit zal leiden tot de transitie naar een ‘Lerende Regio’.   
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4. Groeimodel RegioLeren 

Om RegioLeren mogelijk te maken zal een organisatie zich moeten blijven ontwikkelen. 

Hiervoor is een Groeimodel RegioLeren ontwikkeld. Dit model wordt weergegeven in 

onderstaande afbeelding. ‘De Lerende Regio’ is gerealiseerd wanneer een organisatie 

zich op Plateau 4 bevindt.  

Afbeelding 1: Groeimodel RegioLeren 

Een organisatie, instelling of bedrijf kan zich op een van de verschillende plateaus 

bevinden. Onderstaand volgt per plateau een voorbeeld van een fictieve organisatie, op 

weg naar de optimale vorm van samenwerking binnen de regio: 

Plateau 1 

Het bestuur van Groen BV is bezig met haar vijfjaarlijkse strategiebepaling. Na een aantal 

intensieve interne bestuur-sessies, leggen ze het strategisch plan voor aan het 

middelmanagement. Er kan nog input gegeven worden. Meestal benoemt het 

management nog een aantal belangrijke trends m.b.t. de producten van Groen BV en 

vragen van klanten. De koers en strategie worden vastgesteld. De managers gaan aan de 

slag met het opstellen van hun jaarplanning en houden rekening met de uitgezette koers. 

De medewerkers van Groen BV merken een verandering in hun werkzaamheden.  
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Plateau 2 

Het bestuur van Groen BV is bezig met haar vijfjaarlijkse strategiebepaling. Een 

afspiegeling van het bedrijf werkt aan de strategiebepaling. Na een aantal intensieve 

sessies met deze verschillende medewerkers, wordt het strategisch plan getoetst aan 

trends en ontwikkelingen in de sector. Drie managers hebben contact met soortgelijke 

bedrijven over hun koers tijdens de vrijdagmiddag netwerkmeeting in het dorp en geven 

o.b.v. deze kennis nog wat input. Het uiteindelijke plan wordt voorgelegd aan de diverse 

afdelingen. De koers en strategie worden vastgesteld. De managers gaan aan de slag met 

het opstellen van hun jaarplanning en houden rekening met de uitgezette koers. De 

medewerkers van Groen BV merken een verandering in hun werkzaamheden en zijn zich 

bewust van de nieuwe koers. 

Plateau 3 

Het bestuur van Groen BV is bezig met haar vijfjaarlijkse strategiebepaling. Een werkwijze 

is bedacht om het hele bedrijf te betrekken en te informeren over de strategiebepaling. Na 

een aantal intensieve sessies met deze verschillende medewerkers, wordt het strategisch 

plan getoetst aan trends en ontwikkelingen in de sector, de regio-agenda en het beleid 

van de EU. Tijdens een sessie met hun externe stakeholders wordt het plan getoetst aan 

´de buitenwereld’ en ontstaat een matching met andere partijen. De koers en strategie 

worden vastgesteld. De managers gaan aan de slag met het opstellen van hun 

jaarplanning en houden rekening met de uitgezette koers en samenwerkingsafspraken 

met andere (externe) partners. De medewerkers van Groen BV zijn zich bewust van de 

nieuwe koers en zetten dit door in hun werkzaamheden. 

Plateau 4 

Groen BV is onderdeel van de Triple Helix lerende netwerkstructuur in haar regio. Samen 

met de partners in het netwerk zijn ze bezig met de vijfjaarlijkse strategiebepaling. Er is 

een werkwijze bedacht om alle partijen te betrekken en te informeren over de 

strategiebepaling. Na een aantal intensieve sessies met deze verschillende partijen, 

waarbij het strategisch plan getoetst wordt aan trends en ontwikkelingen in de sector, de 

regio-agenda en EU beleid, worden de gedeelde koers en de gedeelde strategie 

vastgesteld. De bestuurders van de coöperatie maken een vertaalslag naar de 

jaarplanning. De partners in de coöperatie maken een eigen afgeleide planning op basis 

van de uitgezette koers en samenwerkingsafspraken. De medewerkers van de coöperatie 

en van partner Groen BV zijn zich bewust van de nieuwe koers en zetten dit door in hun 

werkzaamheden. 

 

De groeilijnen zijn uitgewerkt in de bijlagen van Hoofdstuk 6: Doelen per proceslijn. 
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5. Proceslijnen 

 

Om groei door te maken en tot de finishfoto op Plateau 4 te komen, kan een organisatie, 

onderwijsinstelling of bedrijf de onderstaande vier proceslijnen doorlopen. De transitie die 

nodig is om tot een ‘Lerende Regio’ te komen vindt plaats tijdens het doorlopen van deze 

lijnen. Wanneer deze is gerealiseerd onderhoudt de regio zichzelf.  

 

Proceslijn 1: Ontwerp 
Het ontwikkelen van de Kennis & Innovatie agenda en formuleren van de thema’s met 
Triple Helix partners binnen de regio. 
  
Proceslijn 2: Samenwerking 
Het opzetten van de gebiedscoöperatie, de kenniswerkplaatsen en de lerende 
netwerken vanuit de geformuleerde thema’s.  
 
Proceslijn 3: Aan de Slag 
Vraagstukken vanuit de regio worden vertaald naar projecten en uitgevoerd door de 
Triple Helix vanuit de kenniswerkplaats. 
 
Proceslijn 4: Transitie 
Product en proces vanuit de projecten levert nieuwe kennis en producten, die leiden tot 
systeeminnovatie binnen de Triple Helix. 

Tabel 1: Proceslijnen 

De eerste proceslijn beschrijft het realiseren van het interne ontwerp van de instelling en 

het externe ontwerp waarin de ontwerpen van de partners worden samengevoegd. Hieruit 

ontstaat een regionale Kennis & Innovatie agenda (K&I agenda) met bijbehorend netwerk. 

Deze duurzame, lerende netwerkstructuur met partijen uit de Triple Helix krijgt in de 

tweede proceslijn een definitieve vorm. In de derde proceslijn worden projecten vanuit de 

K&I agenda ingeregeld, uitgevoerd en geëvalueerd. De vierde proceslijn beschrijft de 

transitie, die nodig is om systeeminnovatie te realiseren om het nieuwe model van 

samenwerking te optimaliseren.  

De proceslijnen zijn onderverdeeld in fases, die een volgordelijkheid aangeven binnen de 

lijnen. De ontwikkeling binnen de fases wordt verwoord door de stappen. Door de stappen 

van Het Draaiboek te volgen wordt transitie en systeeminnovatie gerealiseerd die nodig is 

om een ‘Lerende Regio’ te vormen.  

In Het Draaiboek (Hoofdstuk 7) wordt een uitgebreide omschrijving gegeven van de 

stappen per proceslijn.  
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In onderstaand schema zijn de verschillende fases en stappen per proceslijn omschreven: 

Proceslijn 1: Ontwerp 

Fase 1a: Interne koers en strategisch beleid 
Stap 1: Richting geven 
Stap 2: Scope bepalen 
Stap 3: Team samenstellen 

 
Fase 1b: Concrete planvorming en opstellen Kennis & Innovatie agenda 
Stap 4: Definieer de Kennis & Innovatie agenda 

 
Fase 1c: Matching Kennis & Innovatie agenda 
Stap 5: Check de resultaten bij het netwerk 

 
Fase 1d: Een gedeelde Kennis & Innovatie agenda 
Stap 6: Organiseer de regio 
Stap 7: Ontwerp de regionale K&I agenda 
Stap 8: Definieer de regionale K&I agenda  

 
Proceslijn 2: Samenwerking 

Fase 2a: Planvorming 
Stap 9: Beschrijf de innovatieambities van de samenwerkingspartners 

 
Fase 2b: Vormgeving samenwerking 
Stap 10: Matchmaking, beschrijf de coöperatiemogelijkheden 

 
Fase 2c: Bepalen medewerkers 
Stap 11: Creëer ruimte in het schoolsysteem 

 
Fase 2d: Lerende netwerkstructuur 
Stap 12: Formaliseer de samenwerking binnen het regioprogramma 

 
Proceslijn 3: Aan de Slag 

Fase 3a: Projectvoorstel 
Stap 13: Van regionale vraag naar projectorders 

 
Fase 3b: Interne vertaalslag 
Stap 14: Van projectorder naar plan van uitvoering 

 
Fase 3c: Uitvoering 
Stap 15: Van kick-off naar resultaat 
Fase 3d: Evaluatie en vervolg 
Stap 16: Van evaluatie naar eindrapportage 

 
Proceslijn 4: Transitie 

Fase 4a: Systeeminnovatie 
Stap 17: Systeeminnovatie binnen de gebiedscoöperatie  

 
Fase 4b: Capaciteitsopbouw proces, product, medewerkers (instelling) 
Stap 18: Transitie binnen de onderwijsinstelling 
Fase 4c: Capaciteitsopbouw proces, product, medewerkers (coöperatie) 
Stap 19: Transitie binnen de gebiedscoöperatie  

 
Fase 4d: Lerende systemen 
Stap 20: Op weg naar de Lerende Regio en zelfregulering 

Tabel 2: Proceslijnen en stappen 
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6. Doelen per proceslijn 

 

In Hoofdstuk 2 is de finishfoto omschreven die Wellantcollege wil bereiken in 2020. Om tot 

deze finishfoto te komen zijn per proceslijn en fase doelen vastgesteld. Deze doelen 

worden behaald als Plateau 4 van het groeimodel (zie Hoofdstuk 4: Groeimodel 

Regioleren) is bereikt. Onderstaand zijn de doelen per proceslijn op plateau 4 beschreven: 

 

 

Proceslijn 1: Ontwerp Doel 

Fase 1a: Interne koers en strategisch beleid In deze fase is er geen verschil meer tussen 

intern en extern. Strategisch beleid is 

geformuleerd als afgeleide van de koers en 

gebaseerd op de gedeelde regionale agenda. 

De mensen in de organisatie zijn betrokken 

en/of volledig op de hoogte. 

Fase 1b: Concrete planvorming en Kennis & 

Innovatie agenda instelling 

De koers wordt ontwikkeld door medewerkers 

van de Triple Helix. De plannen zijn een 

afgeleide van het strategisch beleid. Een 

kwaliteitsmeting is onderdeel van de 

planvorming. De gedeelde en gedragen K&I 

agenda is opgesteld als afgeleide van de 

gedeelde ambities. Er wordt vergeleken met 

trends en ontwikkelingen op sector niveau, 

regionale en EU opgaven. 

Fase 1c: Matching K&I binnen de Triple Helix Gelijkwaardige instellingen overleggen met 

elkaar over de koers en de trends en 

ontwikkelingen die ze zien binnen hun 

sector/branche, op regio en EU niveau. Er wordt 

een gedeelde K&I agenda gemaakt. Op Triple 

Helix niveau vindt matching plaats van de K&I 

agenda. Deze wordt door alle partijen gedragen 

en gedeeld 

Fase 1d: Gedeelde K&I agenda Deze agenda is ontwikkeld in deze fase. Er 

worden langdurige afspraken gemaakt en er 

vindt jaarlijkse herijking plaats 
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Proceslijn 2: Samenwerking Doel 

Fase 2a: Planvorming Er is sprake van een gedeelde K&I agenda 

tussen Triple Helix partijen uit de 

gebiedscoöperatie. Een gedeelde planvorming 

voor een duurzame meerjarige samenwerking is 

gerealiseerd. Plannen worden gemaakt op basis 

van gedeelde opgaven. 

Fase 2b: Vormgeving samenwerking De samenwerking wordt gerealiseerd met alle 

partners uit de gebiedscoöperatie die met elkaar 

afspraken hebben gemaakt en vastgelegd.  

Partijen komen binnen de coöperatie vaak 

bijeen. Er is een duurzame samenwerking 

ontstaan en integratie in elkaars 

bedrijf/organisatie.. 

Fase 2c: Bepalen medewerkers Bemensing wordt bepaald door middel van 

gedeelde ambities en beschikbaarheid vanuit de 

coöperatie. Er wordt gekeken naar het totaal 

van benodigde competenties. Binnen het 

gedeelde team dat ontstaat uit teamleden van 

alle partners wordt gezamenlijk bepaald wie het 

meest geschikt is. Er wordt gestuurd op 

kenniscreatie en deskundigheidsbevordering in 

een project. 

Fase 2d: Lerende netwerkstructuur Elke organisatie is onderdeel van het netwerk. 

Een lerende netwerkstructuur is in deze fase 

ontwikkeld en wordt onderhouden.  
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Proceslijn 3: Aan de slag toelichting 

Fase 3a: Projectvoorstel Een vraag komt voort uit een gedeelde 

ambitie/kans/ opgave. Er is al inzichtelijk welke 

partijen binnen de Triple Helix de opgave delen 

en het beste kunnen bijdragen. Een vraag komt 

binnen op basis van gemaakte afspraken en de 

gedeelde agenda en wordt via de lijn in de 

coöperatie uitgezet. 

Fase 3b: Interne vertaalslag Een vraag is passend binnen de coöperatie en 

de partijen die de vraag oppakken. Er wordt 

bekeken of er aanpassingen in de structuur 

gemaakt moeten worden om een vraag goed uit 

te voeren of in te bedden. De benodigde 

transitie wordt altijd gerealiseerd. 

Fase 3c: Uitvoering Partijen voeren gezamenlijk en in samenhang 

uit. Er is monitoring van het proces op 

programmaniveau.  

Fase 3d: Evaluatie en vervolg Er wordt geëvalueerd op project en traject. Er 

wordt een vervolg uitgezet. Er wordt gekeken 

hoe partijen samen meerwaarde kunnen 

realiseren. 
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Proceslijn 4: Transitie Doel 

Fase 4a: Systeeminnovatie Er is sprake van systeeminnovatie binnen een 

instelling. Dit is gebaseerd op het beter kunnen 

leveren van producten of diensten en om bij te 

dragen aan de gedeelde opgave. Er is hiervoor 

beleid opgesteld en er is sprake van een Triple 

Helix aanpak. 

Fase 4b: Capaciteitsopbouw proces, product, 

mensen (instelling) 

Capaciteitsopbouw vindt plaats op diverse 

onderdelen van een organisatie en er wordt een 

geïntegreerde aanpak opgezet.  

Fase 4c: Capaciteitsopbouw proces, product, 

mensen (coöperatie)  

Er is in deze fase sprake van gedeelde 

capaciteitsopbouw: Partijen leren van en met 

elkaar en hebben hierover afspraken gemaakt. 

Dit is structureel en wordt gezamenlijk 

aangestuurd. 

Fase 4d: Lerende systemen Het leren binnen een verandering of innovatie 

gebeurt door individuen, in teamverband, in de 

organisatie en op Triple Helix niveau. Er is 

regulering op het leerproces en er is sprake van 

een geïntegreerde aanpak in de instelling en op 

Triple Helix niveau in de coöperatie. 

 
Bijlage 1:Groeilijn (alle plateaus) Proceslijn Ontwerp 

Bijlage 2: Groeilijn (alle plateaus) Proceslijn Samenwerking 

Bijlage 3: Groeilijn (alle plateaus) Proceslijn Aan de slag 

Bijlage 4: Groeilijn (alle plateaus) Proceslijn Transitie 

Bijlage 5: Groeilijnkwartet plateau 1 

Bijlage 6: Groeilijnkwartet plateau 2 

Bijlage 7: Groeilijnkwartet plateau 3 

Bijlage 8: Groeilijnkwartet plateau 4 
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7. Het Draaiboek 

 

Het Draaiboek beschrijft de proceslijnen, fases en stappen die een instelling kan 

doorlopen om een (inter)nationaal georiënteerde innovatieve organisatie te worden in de 

vorm van een Kenniswerkplaats. De school en de regiopartners zullen een proces van 

systeeminnovatie en transitie moeten doorlopen.   

7.1 Proceslijn 1: Ontwerp 

De eerste proceslijn bestaat uit vier fases waarin acht stappen worden doorlopen: 

Fase 1a: Interne koers en strategisch beleid 

Stap 1: Richting geven 

Stap 2: Scope bepalen 

Stap 3: Team samenstellen  

 

Fase 1b: Concrete planvorming en opstellen Kennis & Innovatie agenda 

Stap 4: Definieer de Kennis & Innovatie agenda 

 

Fase 1c: Matching Kennis & Innovatie agenda 

Stap 5: Check de resultaten bij het netwerk 

 

Fase 1d: Een gedeelde Kennis & Innovatie agenda 

Stap 6: Organiseer de regio 

Stap 7: Ontwerp de regionale K&I agenda 

Stap 8: Definieer de regionale K&I agenda 

 

Bijlage 9: Processchema Proceslijn Ontwerp. 

 

 

7.1.1 Fase 1a: Interne koers en strategisch beleid 

 

Stap 1: Richting geven 

 

De eerste stap binnen het interne ontwerp is richting geven: Waar wil de organisatie naar 

toe? Om deze interne agenda te realiseren, wordt gestart met het uitvoeren van een 

verkenning met het College van Bestuur en het management. Parallel hieraan worden 

sessies gestart met de regiodirectie en de teamleiders. Vragen die gesteld kunnen worden 

tijdens deze verkenning zijn: 
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●  Wat is de droom van de organisatie als er geen beperkingen zouden zijn? 

●  Welke onderliggende waarden en normen, ambities en kenmerken komen hier uit 

voort die realiseerbaar zijn? 

●  Wat is de concrete finishfoto van de organisatie? 

●  Hoe ziet de organisatie eruit in 2020? 

●  Wat doet de organisatie wel en wat niet? 

● Welke resultaten worden er verwacht? (Producten, besparingen, verbindingen, 

methodieken, verdiensten, kwalitatief en kwantitatief.) 

●   Wat zijn de belangrijkste punten die u mist? Waar wilt u een oplossing voor 

hebben? 

●  Wat doet de organisatie niet dat bijdraagt aan de finishfoto? Wat moet veranderd 

worden? 

●   Welke zaken zijn binnen de organisatie al (te) vaak gehoord? 

●   Wat ervaart de organisatie als loze kreten? 

●   Welke stappen zijn voldoende/te vaak genomen? 

●   Wat doet de organisatie nu al dat bijdraagt aan de finishfoto? Wat moet behouden 

worden? 

●    Met welke partijen wil en zou de organisatie moeten samenwerken? 

● Waar dromen deze partijen van? Wanneer zijn zij tevreden? Welke 

gemeenschappelijke belangen zijn er? 

In meerdere gesprekken met de regiodirecteur, de teamleiders, het College van Bestuur 

en het management wordt gewerkt aan het schetsen van perspectief en het beschrijven 

van de visie van de instelling. Uit deze sessies kan de conclusie volgen dat een 

organisatie zich wil ontwikkelen tot een kennis- en praktijkcentrum van de regio. Een 

praktijkplek waar het opleiden van (toekomstige) medewerkers voor vraagstukken en 

beroepsprofielen in de regionale sector centraal staat (de Kenniswerkplaats). 

Stap 2: Scope bepalen 

 

De finishfoto die wordt nagestreefd moet concreet, uitvoerbaar en haalbaar zijn. Een 

transitie binnen de organisatie is nodig om dit doel te kunnen bereiken. Dit vraagt om 

nieuwe competenties, leiderschap en nieuwe framing op gedrag en sturing hierop. 

Daarnaast kunnen een nieuwe organisatiestructuur, andere ondersteuning en facilitering, 

aanpassingen op de interne logistiek en roostering noodzakelijk zijn. Deze veranderingen 

moeten gedragen en gerealiseerd kunnen worden. De scope bepalen van de grootte van 

de verandering en het invloedsgebied is daarom zeer van belang. 

Naast het bepalen van de scope, moeten ook de eisen en randvoorwaarden die hieraan 

gekoppeld zijn vastgesteld worden. Een instelling kan hiervoor ontwikkelsessies beleggen 

met potentiële partners en op basis van de ontwikkelde  visie een aantal eisen en risico's 

formuleren om tot het gewenste eindresultaat te komen. 
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Bijlage 10: Eisen en Risico’s  

(document opgesteld aan start van pilot Maaslant met waarde voor de verdere transitie)  

Bijlage 11: Structuur om de finishfoto te bereiken 

(document opgesteld aan start van pilot Maaslant met waarde voor de verdere transitie) 

Bijlage 12: van transitiefase 1 naar transitiefase 2 (organisatiemodel pilot Maaslant 2015/2016) 

Stap 3: Team samenstellen 

 

Het bepalen van een werkstructuur en het samenstellen van een team is cruciaal voor het 

succesvol realiseren van de transitie. Hierbij heeft een team dat regio-overstijgende 

expertise kan leveren en een lerende netwerkstructuur organiseert tussen de 

participerende instellingen de voorkeur. 

De werkstructuur kenmerkt zich door een overstijgend team en verschillende regionale 

teams. Deze teams streven vanuit verschillende onderwijsinstellingen dezelfde ambities 

na. 

De regioteams bevatten mensen uit het nationale transitieteam en de kernspelers van de 

instelling waar de innovatie wordt gerealiseerd. Deze teams bevatten een zware kern uit 

de onderwijsinstelling zelf. Het overstijgende team kent een directeur en een 

expertiseteam met als kern de lectoren die ook als vakinhoudelijke spil van de lokale 

teams functioneren. 

 

Bijlage 13: Teamsamenstelling (document opgesteld aan start van pilot Maaslant met waarde voor 

de verdere transitie) 

 

 

7.1.2 Fase 1b: Concrete planvorming en opstellen K&I agenda 

 

Stap 4: Definieer de kennisagenda 

De Kennis & Innovatie agenda wordt in deze stap gedefinieerd op drie lagen van het 

instituut:  

●     De school als geheel 

●     De locaties 

●     De verschillende opleidingen/opleidingsdomeinen per locatie 

In deze kennisagenda komt naar voren welke innovaties de organisatie als school, als 

locatie en als opleiding wil bereiken: 

-       Welke speerpunten en thema’s staan centraal? 

-       Wat moeten de studenten leren? 

-       Op welke punten kan de kennis van het personeel vernieuwd worden? 

Het resultaat is een kennisagenda voor de verschillende opleidingen per 

opleidingsinstituut met hierin: 
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●   De domeinanalyse: Wat zijn we? Wie leiden we op en waarvoor? Wat zijn de 

beroepskansen? 

●     De missie: Waar willen we heen? 

●     De strategie: Hoe komen we daar? 

●     De thema’s en speerpunten voor innovatie. 

●    De etalageprojecten per opleiding en de kennisvragen per project. Deze projecten 

dragen bij aan een krachtige leeromgeving en dienen tevens als promotie voor de 

opleidingen binnen de nieuwe koers. 

●     Een samenhangend overzicht per locatie: Welke opleiding is met welke vragen bij 

de etalageprojecten betrokken? 

 

 

7.1.3 Fase 1c: Matching K&I agenda 

Stap 5: Check de resultaten bij het netwerk/werkveld 

 

In stap 5 worden de resultaten van interne sessies met partijen uit het netwerk en het 

werkveld gecontroleerd:                  

 

●    Ga na of uw kennisvragen aansluiten bij de vragen en opgaven uit de praktijk. 

●   Let erop dat uw kennisagenda naar het niveau moet worden gebracht waarop 

externen, dus de regio, ook echt met de school willen samenwerken. 

●    Houd er rekening mee dat uw eigen personeel doorgaans niet geschoold is om 

deze controle uit te voeren. Vaak is hier ook geen tijd voor. Het is dus cruciaal om een 

hiervoor een aparte medewerker met de vereiste kennis in huis te hebben. 

Om deze controle uit te voeren kunnen de volgende stappen worden uitgevoerd: 

1.    Bepaal wie de sleutelfiguren zijn in de regio. 

2.   Organiseer meetings met de sleutelfiguren, leg de kennisvragen aan hen voor. 

3.    Neem de resultaten mee naar de locatie en pas de kennisvragen waar nodig aan.  

 

Bijlage 14: raderen-schema Interne Kennis-en innovatieagenda 

 

7.1.4 Fase 1d: Een gedeelde K&I agenda 

Stap 6: Organiseer de regio 

 

De regio wordt op dusdanige wijze georganiseerd dat er een lerend netwerk ontstaat 

waarin de partners samenwerken. Deze samenwerking kan op diverse manieren 

vormgegeven worden, afhankelijk van de ambities van de instelling: 
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●  De regionale spelers moeten als alliantie kunnen opereren en communiceren. 

●  Een innovatief middel is de gebiedscoöperatie of de lerende netwerkstructuur, 

maar dit kan ook op een lager niveau zoals wijkcoöperatie of dorpscoöperatie. 

●  Geef de organisatie hierin een relevante rol zodat de regio u als speler herkent 

en erkent. 

Stap 7: Ontwerp de regionale kennisagenda 

 

In deze stap komt regionale kennisagenda tot stand. Hiervoor wordt een serie 

masterclasses georganiseerd. Deze masterclasses dienen ingericht te worden met do´s 

and dont´s en specifieke agendapunten. De masterclasses worden op vier niveaus 

uitgevoerd: 

 

●     Lokaal: Bij de lokale overheid en burgers 

●     In de streek: Bij ondernemersgroepen/individuele ondernemers 

●     In de streek: Bij de bestaande samenwerkingsverbanden 

●     In de regio: Bij de regionale overheden en samenwerkingsverbanden 

De bestaande samenwerkingspartners uit de regio worden bepaald. Het is van belang te 

onderzoeken of zij openstaan voor een samenwerking in het gebied. Er worden sessies 

georganiseerd met elkaar om ideeën te bespreken, de samenwerking te benoemen en 

waar mogelijk de gemeenschappelijke finishfoto vast te stellen. Hierbij wordt geredeneerd 

vanuit het eigen domein. 

 

Vervolgens worden vervolgsessies georganiseerd met partijen waarin antwoord gegeven 

wordt op vragen als: Waar staan we nu in het gebied? Wat zijn de beleidsdoelen 

(provincie, gemeenten)? Waar willen wij met ons gebied naartoe? Wat zijn de uitdagingen 

waarvoor we als gebied staan? Hoe pakken we dat aan? Hoe gaan we dat doen? 

 

Na de eerste verkenning komen meer concrete vragen aan bod: 

 

●  Welke innovatieambities worden gedeeld? 

●  Op welke thema's willen de partijen coöpereren? 

●  Waar versterken ze elkaar? 

●  Hoe sluit dit aan bij nationaal en EU-beleid? 

●  Welke speerpunten stellen zij op?  

●  Hoe is dit te financieren? Wat is hierbij belangrijk? 

●  Welke middelen hebben zij samen tot hun beschikking? 

●  Break down in tijd en mensen: wie doet wat wanneer? 

●  Kan dit overgedragen worden naar EU projecten en EU funding? 
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Het resultaat is een concrete Kennis & Innovatie agenda met een visie, doelstellingen en 

afspraken op thema's en gerelateerde projecten die belangrijk zijn voor de regio en de 

partijen in de regio. 

 

Bijlage 15: Masterclasses, vormgeving en tips  

(document opgesteld aan start van pilot Maaslant met waarde voor de verdere transitie) 

 

Stap 8: Definieer de regionale kennisagenda 

In deze stap wordt de regionale kennisagenda op basis van de eerdere masterclasses 

gedefinieerd. De Kennis & Innovatie agenda wordt vastgelegd in een document. De inhoud 

ligt nog niet vast. Deze kan na een bepaalde periode worden geactualiseerd. Het is van 

belang dat de documentatie goed gebeurt. Op deze manier wordt een overdraagbare 

methode uitgewerkt en worden de leerstappen duidelijk in beeld gebracht.  

 

Bijlage 16: Processchema overall Lerende Instelling 

Bijlage 17: Raderen-schema gedeelde regionale kennis 

7.2 Proceslijn 2: Samenwerking 

In Proceslijn 2 worden de volgende fases en stappen doorlopen: 

Fase 2a: Planvorming 

Stap 9: Beschrijf de innovatieambities van de samenwerkingspartners 

 

Fase 2b: Vormgeving samenwerking 

Stap 10: Matchmaking, beschrijf de coöperatiemogelijkheden 

 

Fase 2c: Bepalen medewerkers 

Stap 11: Creëer ruimte in het schoolsysteem 

 

Fase 2d: Lerende netwerkstructuur 

Stap 12: Formaliseer de samenwerking binnen het regioprogramma 

 

Bijlage 18: Processchema proceslijn Samenwerking 

 

7.2.1 Fase 2a: Planvorming 

 

Stap 9: Beschrijf de innovatieambities van de regiopartners 

Om de innovatieambities van de regiopartners te kunnen beschrijven, wordt een serie 

masterclasses met de relevante partijen in de regio georganiseerd. In deze masterclasses 

komen de volgende vragen aan de orde: 
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●     Welke kwaliteiten zijn er in het gebied? 

●    Wat zijn de wensen en taken voor de toekomst van de regio? (Bijvoorbeeld op het 

gebied van wonen, werken, omgevings-– en landschapsbeheer, sociaal, zorg, ICT 

infrastructuur, economie) 

●    Met welke instrumenten en processen zijn deze wensen en taken te realiseren? 

Wat zijn de globale inhoudelijke clusters? 

 

7.2.2 Fase 2b: Vormgeving samenwerking 

 

Stap 10: Matchmaking; Beschrijf de coöperatiemogelijkheden 

 

Er wordt een tweede serie masterclasses met relevante partijen in de regio georganiseerd. 

Het doel is dit keer op basis van de agenda de vormen van coöperatie vast te stellen: 

 

●   Uitwerken van de dragende pijlers voor het gebiedsprogramma. 

●  Verkenning van de contouren van het komende beleid van de EU: slimme, 

duurzame en inclusieve groei. 

●    Analyse van de innovatieclusters van de regio. 

●    Identificeren van de opgaven voor en in de regio: Uitwerken van dit geheel in een 

diagram. 

Via deze structuur  worden de speerpunten voor het gebiedsprogramma opgesteld: 

 

● In een totaaloverzicht wordt gespecificeerd hoe de unieke kwaliteiten met de 

speerpunten, de regio-innovatieclusters en –prioriteiten verbonden zijn en welke 

spelers in het gebied daarbij betrokken zijn. 

● Dit speerpuntenprogramma levert de basis voor een breakdown in grotere 

uitvoeringsprojecten in de tweede fase van de masterclasses. 

● De uitvoeringsprojecten moeten vervolgens in tijd en budget gespecificeerd worden. 

Hieruit ontstaat een plan van aanpak voor de eventuele deelname aan EU–

samenwerkingsprogramma's. 

Om bovenstaande te bereiken worden de volgende punten aan de orde gesteld tijdens de 

masterclasses: 

 

●  Welke inhoudelijke pijlers en thema's zijn relevant voor de regio en de partners? 

●  Hoe past dit in het nationale en EU–beleid? 

●  Welke prioritaire projecten kunnen van hieruit voorbereid worden? 

●  Welke middelen hebben de partijen samen tot hun beschikking? 

●  Maak een break down in tijd en mensen: wie doet wat wanneer? 

 

Bijlage 19: Model: de nieuwe school de nieuwe regio 

(document opgesteld aan start van pilot Maaslant met waarde voor verdere transitie) 
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7.2.3 Fase 2c: Bepalen medewerkers 

 

Stap 11: Creëer ruimte in het eigen schoolsysteem 

 

Een innovatief praktijk- en kenniscentrum zal niet zomaar binnen de huidige 

organisatiestructuur en werkwijze van een onderwijsinstelling ontstaan. Een transitie 

binnen de school, werkende vanuit een nieuw model en een nieuwe regio, is nodig. 

Als het oude en het nieuwe nog naast elkaar bestaan, zal dit schuring binnen de 

onderwijsinstelling veroorzaken. 

 De school als kennis- en praktijkcentrum* zorgt voor innovatie op het gebied van: 

●     Innovatie in de school: Een positie als voorloper binnen het eigen domein 

●     Internationale samenwerking. 

●     Nieuwe bedrijfsmodellen 

●     Flexibiliteit 

●     Ophoging van het kennisniveau 

●     Organisatie van competente teams en coaches 

●     Creëren van het juiste klimaat. 

●     Leren in de regio o.b.v. de agenda en projecten in de Triple Helix samenwerking. 

●     Kritisch kijken naar macrodoelmatigheid en de opleidingsportefeuille. 

●     Aansluiting bij (toekomstige) maatschappelijke vraagstukken en arbeidsmarkt. 

*Tijdens het schrijven van dit document wordt er tevens gewerkt aan het document ‘Leidraad opzet 

Kenniswerkplaats. In dit document wordt beschreven op welke wijze binnen Wellantcollege 

vormgegeven kan worden aan een kennis-en praktijkcentrum binnen de regio in samenwerking met 

andere partners binnen de regionale onderwijskolom en regionale partners’  

De uitgangspunten om dit te bereiken in deze fase zijn: 

●     Transitie in de school en binnen de Triple Helix partners is noodzakelijk. 

(Tijdens het schrijven van dit document wordt er tevens gewerkt aan het document 

‘Flexibilisering van ons onderwijs’. Daarin wordt beschreven op welke wijze Wellantcollege kan 

bijdragen aan een flexibele leeromgeving waarin studenten aan de hand van de complexe 

regionale opgaven hun eigen leertraject kunnen vorm geven (omgekeerd kwalificeren). Ook 

wordt er gewerkt (vanuit het  experiment) aan het vormgeven van de nieuwe rollen en taken 

die nodig zijn om RegioLeren mogelijk te maken. Samen met de teams en HRM wordt 

gekeken hoe het professionaliseringtraject vorm kan worden gegeven.)  

●     Verbinding tussen de drie partijen op basis van ambities en thema's vormt de 

basis. 

●  De diverse lagen koppelen ambities aan elkaar en aan de regio- en EU 

doelstellingen. 

●    Het verbinden van de ambities van verschillende lagen is essentieel. Kennis en 

innovatie leidt tot een regionaal programma waar alle partijen hun eigen ambitie in 

terugzien. 

●     Iconen in de instelling zijn de praktijkuitwerking van de ambitieagenda's. 
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●     Middels projecten wordt invulling geven aan de iconen en ambitieagenda's. 

Om een samenwerking met regionale partners te bereiken, kan het noodzakelijk zijn het 

huidige schoolsysteem te verlaten. Soms zelfs op korte termijn. Dit gebeurt op drie 

niveaus: 

●    Basis: De huidige status van de school die vanuit EZ gefinancierd wordt; deze 

basis moet bewaard en versterkt worden. Een basis die op orde is en ruimte om te 

ondernemen is van belang. 

●   Vernieuwing: Een aanpassing van de basis. Dit betekent kundigheid om nieuwe 

domeinen, kennisgebieden en het concept Regioleren te verkennen. Hiermee wordt 

de kennis opgevoerd. Bovendien werkt het als middel om de motivatie te verhogen. 

●     Innovatie: Dit is een fundamentele sprong. De doelbewuste en gerichte creatie 

van iets wat daarvoor nog niet bestond, een transitie naar een nieuw systeem: Van 

school naar kennis- en praktijkcentrum. 

 

     Bijlage 20: Rolbeschrijving Teamleider (binnen transitietraject) 

    

7.2.4 Fase 2d: Lerende netwerkstructuur 

 

Stap 12: Formaliseer de samenwerking binnen het regioprogramma 

 

In deze stap bekrachtigen de deelnemende partijen hun samenwerking aan het 

gebiedsprogramma in een regiocontract. Hiermee bevestigen zij hun inhoudelijke en 

financiële bijdrage.  

 

Bijlage 21: Raderen-schema Gebiedscoöperatie en Samenwerking 

Bijlage 22: Rolbeschrijving Manager Kenniswerkplaats  

7.3 Proceslijn 3: Aan de slag 

Binnen deze proceslijn worden de stappen beschreven die we methodiek ‘Aan de slag’ 

noemen. Dit is een werkwijze die stapsgewijs vertelt hoe vraagstukken worden vertaald 

naar projectopdrachten en projectorders, die op hun beurt weer worden uitgevoerd door 

studenten en de partners binnen de Kenniswerkplaats. 

Binnen de derde proceslijn worden werksessies georganiseerd met de 

samenwerkingspartijen. Hierin wordt gezamenlijk gewerkt aan het vormgeven en uitvoeren 

van complexe regionale vraagstukken.  

De focus ligt op waarde, geld, kennis en netwerken. Het resultaat is een praktische 

vertaling van de agenda en het uitvoeringsprogramma naar uitgewerkte projectideeën en -

voorstellen die een bijdrage leveren aan de duurzame economische groei van de regio.   
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De communicatie met de partners en de opdrachtgever verloopt via de Manager 

Kenniswerkplaats (MKWP). De MKWP initieert alle externe communicatie, beheert het 

totaaloverzicht en is algemeen aanspreekpunt. En hij rapporteert aan de 

Gebiedscoöperatie de meerwaarde voor de regio vanuit de projectopdracht. 

De methodiek Regioleren is uitgewerkt in de volgende fases en stappen: 

Fase 3a: Projectvoorstel 

Stap 13: Van regionale vraag naar projectorders 

 

Fase 3b: Interne vertaalslag 

Stap 14: Van projectorder naar plan van uitvoering 

 

Fase 3c: Uitvoering 

Stap 15: Van kick-off naar resultaat 

 

Fase 3d: Evaluatie en vervolg 

Stap 16: Van evaluatie naar eindrapportage 

 

Bijlage 23: Processchema Proceslijn Aan de Slag  
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In onderstaande afbeelding worden de vier fases weergegeven: 

 

Afbeelding 2: Aan de slag met een innovatief project 

 

 

Bijlage 24: pdf.bestand Aan de slag met een innovatief project 

Om een beeld te vormen van de producten die zich in de proceslijn ‘Aan de slag’ 

bevinden, is onderstaande tabel toegevoegd: 

Fase 1: Projectvoorstel 

 1.Ruwe projectlead (vraagstuk/ projectvoorstel/ 

kennisvraag) 

2.  Projectlead 

3. Projectopdracht  

4. Ruwe projectorders 

Fase 2:Interne vertaalslag 

5. Officiële projectorder(s) 

6. Onderwijskundige verantwoording 

projectorder 

7. Plan van Uitvoering 

8. Milestones projectorders/Overall Tijdspad 

Fase 4: Evaluatie en vervolg 

11. Evaluatie overall projectorders 

12. Eindrapportage Project (orders) 

13. Jaarrapportage Gebiedscoöperatie  

Fase 3: Uitvoering 

9. Tussenrapportage projectorders 

10. Resultaat (Oplevering product en proces) 

Tabel 3: Producten Proceslijn 3 



 

29 
 

7.3.1 Fase 3a: Projectvoorstel 

In deze fase worden vanuit de gebiedscoöperatie/gebiedsdeals/samenwerkingsverbanden 

(Triple Helix) projectleads (vraagstukken, projectvoorstellen, kennisvragen) gegenereerd. 

Een vraagstuk, met aansluiting op de Kennis &  Innovatie agenda van de regio, wordt 

ingebracht door de Manager Kenniswerkplaats. Deze vertaalt het vraagstuk naar  een 

projectopdracht met uitvoerbare projectorders voor het onderwijs en de participerende 

partners.   

Stap 13: Van regionale vraag naar projectorders 

Stap 13 leidt tot de projectorders. De volgende punten worden doorlopen: 

● Vanuit de Gebiedscoöperatie/gebiedsdeals/samenwerkingsverbanden (Triple 

Helix) worden projectleads (vraagstukken, projectvoorstellen, kennisvragen)  

gegenereerd.  

● De projectlead wordt neergelegd bij de Manager Kenniswerkplaats (MKWP). De 

MKWP heeft een gesprek met de opdrachtgever ter verdieping/analyse van de 

projectlead. De MKWP bepaalt aan hand van dit gesprek of de projectlead 

haalbaar is.  

Indien de projectlead niet haalbaar is wordt er gekeken naar de mogelijkheden om 

het project te vertalen naar een regulier traject. De MKWP verkent tijdens dit 

gesprek de volgende punten aan de hand van een criterialijst: Benodigde 

capaciteit, beoogde opleidingsniveaus , risico’s, markt haalbaarheid (concurrentie 

vervalsing), opschaling van de opdracht, slagingskans, planning, financiële 

consequenties, subsidiemogelijkheden, PR status, relatiebeheer, 

gebiedsoverstijgende  mogelijkheden en kansen, contacten met andere partijen 

voor samenwerking, belangenverstrengeling en politieke en bestuurlijke 

gevoeligheid.  

● Is de projectlead vertaalbaar, dan stelt de MKWP de projectopdracht op en geeft 

een ruwe schets van de mogelijke projectorders (deelprojecten). Dit gebeurt altijd 

in samenspraak met de partners. 

● De projectopdracht (en eventuele projectorders) wordt door de MKWP aan het  

onderwijs en de opdrachtgever voorgelegd. 

● De projectopdracht wordt vastgesteld en door de MKWP opgenomen in het 

projectenboek. 

 

Bijlage 25: Format Criteria van regionaal vraagstuk tot projectlead 

 

 

7.3.2 Fase 3b: Interne vertaalslag 

De Manager Kenniswerkplaats gaat in Fase 3b in overleg met de onderwijsinstellingen de 

opdrachtgever en belegt de projectorders.  
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Stap 14: Van projectorder naar plan van uitvoering 

Om in stap 14 tot een plan van uitvoering te komen worden de volgende stappen 

doorlopen: 

● De MKWP stelt de projectorder(s) van de projectopdracht voor de verschillende 

onderwijsinstellingen op. De Kenniswerkplaats, de opdrachtgever  en het  

onderwijs stellen de projectorders vast. Er wordt een projectleider aangesteld. De 

projectleider is het directe aanspreekpunt van de MKWP. 

● De projectorder(s) worden door de student verwerkt tot een leerofferte. Deze 

wordt ondertekend door de MKWP, de procescoach, de opdrachtgever en de 

student. 

● De projectorders worden opgenomen in het projectenboek. 

● Het Onderwijs zorgt voor de onderwijskundige borging  van de projectorder en 

draagt de order over aan het projectteam (studentencoalitie). 

● Het projectteam stelt de het plan van uitvoering op en organiseert samen met de 

opdrachtgever de kick-off  en stelt de MKWP op de hoogte van de Milestones. 

● De MKWP stelt ‘Overall Tijdspad ‘ op vanuit de Milestones van de projectorders 

die onder een projectopdracht vallen. 

● De MKWP kan een Support Office (SP) instellen ter ondersteuning van de 

uitvoering van de projectopdracht.  

 

Bijlage 26: Het Projectenboek 

 

 
7.3.3 Fase 3c: Uitvoering 

Het onderwijs en de opdrachtgever(s) zorgen voor de uitvoering van projectorders in Fase 

3c. De MKWP overziet en verbindt de projectorders, die de totale projectopdracht vormen. 

Tevens coördineert hij de oplevering van het resultaat van product en proces. 

Stap 15: Van kick-off naar resultaat 

Stap 15 bestaat uit de volgende punten: 

● De MKWP, het projectteam en de opdrachtgever realiseren de ‘kick-off(s) van de 

projectorder(s). Dit is het startsignaal voor de uitvoering van de projectorder(s). 

Het onderwijs met de partners zijn verantwoordelijk voor de procesvoortgang en 

productoplevering.  

● De MKWP (en de eventuele Support Office) verzorgt de monitoring van het proces 

en realiseert de  ‘Tussenevaluatie’.  

● De MKWP organiseert de eindoplevering van de projectorder(s). Deze vindt plaats 

met alle deelnemende partners. Studenten presenteren hun onderzoek(en) 

(proces/product/ leerwinst). Dit wordt als ‘Resultaat’ opgeleverd.  
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7.3.4 Fase 3d: Evaluatie en vervolg 

In Fase 3d verzorgt de MKWP de evaluatie, zorgt hij voor het lerende aspect voor de 

Triple Helix Partijen en draagt bij  aan de verwaarding van de resultaten van het project 

(product en proces). Het kan zijn dat er een vervolgtraject ingegaan wordt dat kan leiden 

tot een nieuwe vraag uit de regio. 

Stap 16: Van evaluatie naar eindrapportage 

In deze stap worden de volgende punten doorlopen: 

● Het ‘Resultaat’ wordt overhandigd aan de opdrachtgever(s). 

● MKWP organiseert de evaluatie. 

● Onderwijs en opdrachtgever dragen evaluatie over aan de MKWP middels de  

‘Evaluatie-format overall’. 

● De MKWP verwerkt de evaluatie. 

● De MKWP stelt de eindrapportage van de projectorder(s) / projectopdracht op 

zodat het totale overzicht inzichtelijk wordt middels het Eindrapportage format 

● De Jaarrapportage wordt aan de gebiedscoöperatie overhandigd en toegelicht 

door de MKWP. 

● Eventuele vervolgleads worden doorgegeven aan de Manager Kenniswerkplaats. 

 

Bijlage 27: Raderen-schema Aan de Slag 

Bijlage 28: Format Evaluatie Overall 

Bijlage 29: Rollen en producten in de  Aan de slag fase (Handreiking tot verder vormgeven van de 

Methodiek) 

7.4 Proceslijn 4: Transitie 

In de vierde proceslijn wordt door en met alle Triple Helix partijen de benodigde 
systeeminnovatie en capaciteitsopbouw gerealiseerd om de transitie te bewerkstelligen. 
 
Fase 4a: Systeeminnovatie 

Stap 17: Systeeminnovatie binnen de gebiedscoöperatie  

 

Fase 4b: Capaciteitsopbouw proces, product, medewerkers (instelling) 

Stap 18: Transitie binnen de onderwijsinstelling  

 

Fase 4c: Capaciteitsopbouw proces, product, medewerkers (coöperatie) 

Stap 19: Transitie binnen de gebiedscoöperatie   

 

Fase 4d: Lerende systemen 

Stap 20: Op weg naar de Lerende Regio en zelfregulering 

 

Bijlage 30: Processchema Proceslijn Transitie 
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7.4.1 Fase 4a: Systeeminnovatie 

Stap 17: Systeeminnovatie binnen de gebiedscoöperatie 

Na de afronding van de eerste drie proceslijnen zijn de producten per instelling dusdanig 

aangepast dat de benodigde innovatie in stap 17 gerealiseerd kan worden. Het leveren 

van producten of diensten verbetert en er wordt bijgedragen aan de gedeelde opgave. De 

vraag uit de regio wordt  leidend. Onderwijs, overheidsinstellingen en bedrijven realiseren 

flexibiliteit en professionaliteit binnen hun processen. Hierbij wordt een nieuw beleid 

opgesteld vanuit de Triple Helix aanpak. 

 

7.4.2 Fase 4b: Capaciteitsopbouw: proces, product, medewerkers (instelling) 

Stap 18: Transitie binnen de onderwijsinstelling 

In deze stap wordt de capaciteitsopbouw binnen de instelling gerealiseerd in lijn met de 

benodigde systeeminnovatie. 

 

7.4.3 Fase 4c: Capaciteitsopbouw: proces, product, medewerkers (coöperatie) 

Stap 19: Transitie binnen de gebiedscoöperatie 

De capaciteitsopbouw van medewerkers binnen de coöperatie is in stap 19 dusdanig 

aangepast dat de benodigde innovatie gerealiseerd kan worden. Partijen leren van en met 

elkaar en maken hierover afspraken. Dit is structureel en wordt gezamenlijk aangestuurd. 

 

7.4.4 Fase 4d: Lerende systemen 

Stap 20: Op weg naar de Lerende Regio en zelfregulering 

Binnen het leren wordt in stap 20 een verandering of innovatie gefaciliteerd door 

individuen en in teamverband. Dit gebeurt zowel in de organisatie als binnen de Triple 

Helix. Daarnaast wordt de regulering van het leerproces en de geïntegreerde aanpak 

gerealiseerd in de instelling en op het niveau van de Triple Helix. Er wordt een plan 

ontwikkeld (m.b.t. voor de hand liggende fondsen en mogelijke financieringsbronnen) om 

duurzame fondswerving te organiseren. 

Bijlage 31: Basis stappenplan (Uitgangspunt voor huidig stappenplan) (document opgesteld aan 

start van pilot Maaslant met waarde voor verdere transitie) 

Bijlage 32: Processchema Proceslijnen Overall 

Bijlage 33: Raderen-schema Transitie  
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8. Monitoring 

 

De proceslijnen om te komen tot De Lerende Regio moeten regelmatig gemonitord 

worden. Het ontwikkelde instrument voor de  monitoring bevat heldere kwaliteitseisen en 

bestrijkt de belangrijke elementen van het proces (ontwerp, samenwerking, aan de slag, 

transitie). De wijze van monitoren is zodanig dat het betrouwbare, valide en voldoende 

representatieve uitkomsten oplevert. Alle proceslijnen worden doorgenomen aan de hand 

van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). De KPI’s zijn onderverdeeld in criteria ‘product’ 

en criteria ‘proces’. Deze worden samen met de verantwoordelijke van de proceslijn 

doorgenomen om te bepalen of de indicator ´op groen staat´. Op basis van de 

bevindingen kan eventueel een verbeterplan worden opgesteld*.  

Monitoring Triple Helix: 

Het Support Office voert de monitoring van alle processen uit onder leiding van de 

manager. Daarnaast kan het Support Office ondersteuning bieden aan dit proces op 

verzoek van de manager na overleg met de opdrachtgever. De monitoring en 

ondersteuning vindt plaats via het regionale team. Op nationaal niveau, worden 

bevindingen gedeeld en processen indien nodig bijgesteld en vertaald naar de regio. De 

opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om, samen met het bestuur en management van de 

instelling, de proceslijnen te borgen. 

Monitoring Onderwijs:  

In het onderwijs binnen de Triple Helix is het aan het College van Bestuur, het 

management en de opdrachtgever om de proceslijnen te doorlopen om de veerkracht van 

de economie te versterken en de individuele ambitie te behalen. Middels korte 

rapportages kan de manager verslag uitbrengen van de stand van zaken binnen de 

onderwijsinstelling en de instellingen uit de regio. Hij heeft hierin een signalerende rol 

richting de stuurgroep van de Gebiedscoöperatie.  

De volgende KPI’s zijn per proceslijn opgesteld voor de monitoring: 

Proceslijn 1: Ontwerp 

KPI 1: De interne Kennis & Innovatie agenda van de instellingen is ontwikkeld en wordt 

up-to-date gehouden.  

KPI 2: De gedeelde regionale Kennis & Innovatie agenda is door de Triple Helix partijen 

binnen de regio ontwikkeld en wordt up-to-date gehouden.  

Proceslijn 2: Samenwerking 

KPI 3: Een passende structuur en vorm van samenwerking is gekozen om de ambities te 

bereiken. . 

KPI 4: Het dynamische proces van De Lerende Regio is duurzaam geborgd in de gekozen 

netwerkstructuur.  
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Proceslijn 3: Aan de slag 

KPI 5: De uitvoering van projecten leidt tot de gewenste resultaten van de betrokken 

partijen in de samenwerkingsstructuur.  

Proceslijn 4: Transitie 

KPI 6: Door en met alle Triple Helix partijen wordt de benodigde systeeminnovatie en 

capaciteitsopbouw gerealiseerd om de transitie te bewerkstelligen.  

KPI 7: De transitie per instelling is een geborgd proces en leidt tot partner van de regio.  

* Het beschreven monitoringsinstrument wordt periodiek ingezet om de proces- en 

productontwikkelingen binnen Maaslant Wellantcollege te monitoren. Het document is te groot om 

als bijlage toe te voegen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de 

programmaleider RegioLeren Maaslant T. Schüller. 
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9. De Lerende Regio 

 

Na het doorlopen van de vier Proceslijnen en fases is ‘De Lerende Regio’ in zicht. Vanuit 

de permanente samenwerking binnen de Triple Helix wordt de veerkracht van de 

economie duurzaam versterkt. De gedeelde ambitie en individuele belangen van de 

partijen worden behaald. Als de Lerende Regio is gerealiseerd, onderhoudt de regio 

zichzelf. De Triple Helix partijen geven voortdurend vorm aan de gedeelde regionale 

Kennis & Innovatie agenda en realiseren commitment. Er wordt steeds een passende 

structuur en vorm van samenwerking gekozen om de ambities te bereiken. 

Het leren van en met elkaar wordt gefaciliteerd door het evalueren van de producten en 

processen van projecten, systeeminnovaties en capaciteitsopbouw. Dit leidt tot de 

duurzame resultaten van de betrokken partijen in de samenwerkingsstructuur. 

Een support office is ingesteld. Deze levert een monitoringssysteem op dat gebaseerd is 

op capaciteitsopbouw binnen de coöperatie. Dit systeem kan worden geïntegreerd en 

geïmplementeerd op afdeling- en instellingsniveau. 

De verschillende financieringsvormen worden planmatig en duurzaam georganiseerd en 

ingezet. De partners dragen evenredig bij aan de organisatie van een duurzame 

financiering van de samenwerking. Tevens dragen alle partijen bij aan het aantrekken van 

nieuwe partners. 

De partijen binnen de Triple Helix zijn stabiele en financieel gezonde partners van elkaar. 

Zij stellen een gezamenlijk financieel beleid op. 

 

9.1 Nieuwe bedrijfsmodellen 

Ontwikkeling vanuit de eigen specifieke positie als regio is van groot belang. Een positie 

die zich onderscheidt van alle andere regio's en die de voedingsbodem is voor 

ontwikkelingsmogelijkheden. Wat heeft de organisatie te bieden, dat niemand anders op 

deze manier heeft? Waarom is de regio interessant voor andere regio's? Wat kunnen de 

regio’s van elkaar leren?  

Het is van belang als regio de ontwikkeling te bepalen: 

● Vind bondgenoten en probeer de gemeenschappelijke doelen samen met 

partnerregio's te bereiken. Geef aan waar de organisatie heen wil, hoe en wanneer de 

organisatie daar denkt te komen en wat de financieringsmogelijkheden zijn. 

● Pas de systeeminnovatie toe om de transitie mogelijk te maken. Realiseer de daarbij 

behorende capaciteitsopbouw. 
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Vanuit het onderwijs geredeneerd zal samenwerking zich in eerste instantie richten op: 

● Kennisdeling (vakinhoudelijke ontwikkeling) 

● Onderwijskundige ontwikkeling 

● Bedrijfsauthentiek Leren  

 

Hierbij staat het opleiden van de juist gekwalificeerde jonge (en oude) professionals die 

hun weg vinden in een internationale werkomgeving voorop. Hierdoor wordt innovatief 

ondernemerschap ontwikkeld en bevorderd.  

Het vervolg is dat instellingen meer willen. Scholen willen de transitie maken van 

opleidingsinstituut tot een regionaal- of internationaal georiënteerde innovatief kennis- en 

praktijk centrum. Sterker nog, het instituut wil een volwaardige en gewaardeerde partner in 

de eigen regio en voor andere regio's worden. 

Door participatie (bijvoorbeeld in de vorm van een gebiedscoöperatie of een lerend 

netwerk) met regiopartijen kan een Unique Selling Point gerealiseerd worden. Hierdoor 

kan de onderwijsinstelling zich inhoudelijk profileren, maar het levert ook een strategische 

voorsprong op voor het verwerven van regionale, nationale en Europese fondsen. 

Hoe meer partijen lid worden van de coöperatie/het lerende netwerk, hoe gevarieerder de 

geldstromen. Als er binnen het gebiedsprogramma projecten gecomponeerd worden, dan 

kan elke partner zijn eigen geldstroom aan één bepaald gedeelte van een project labelen. 

Bij elkaar vormt dit voldoende financiering, iets wat elke partner apart nooit zou lukken. 

Let wel: Het financiële voordeel volgt op een goede inhoudelijke programmering en 

compositie. De stappen uit Het Draaiboek zijn hier een goede leidraad voor. 

Op Europese schaal werkt het precies zo: Maak geld met geld! Een deel van de regionale 

middelen kan ingezet worden als eigen bijdrage voor EU-samenwerkingsprojecten. De 

inzet van elke partner wordt verdubbeld. Hierdoor kunnen grotere subsidies worden 

aangevraagd die weer meer geld opbrengen waardoor lange termijn ambities financieel 

onderbouwd kunnen worden.  
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Nawoord 

 

Op de stip aan de horizon na, is alles wat u nu hebt doorgelezen aan verandering 

onderhevig. RegioLeren is een dynamisch proces, waarbij nieuwe kennis, inzichten en 

ontwikkelingen de route naar de stip op de horizon beïnvloeden. Om deze dynamiek te 

kunnen duiden moet er voortdurend gemonitord, geëvalueerd, geanalyseerd en 

bijgestuurd worden op het hoe en wat van RegioLeren. 

Het is daarom belangrijk aangesloten te blijven bij de ‘RegioLeer’- voorhoede. 

Nieuwe inzichten hebben aanpassingen in bijvoorbeeld de proceslijnen opgeleverd. 

Proceslijn 5 ‘De Lerende Regio’ is verdwenen. Een logische keuze, daar De Lerende 

Regio de stip aan de horizon is. (Dit is al aangepast in dit document). 

Ook wordt  ‘Transitie’ inmiddels niet meer als proceslijn benoemd. Transitie is nodig om 

aan de hand van het Groeimodel Regioleren via de  proceslijnen: ‘Ontwerp, 

‘Samenwerking’ en  ‘Aan de slag’  het hoogste plateau van de ‘Lerende Regio’ te 

realiseren. Zonder transitie geen ontwikkeling. 

Bijlage 34: Overall fases (doorontwikkeling op proceslijnen) 

Een aantal adviezen voor vervolgstappen om RegioLeren verder vorm te geven:  

●  Blijf aansluiting houden bij de RegioLeer-voorhoede. 

● Houd het ‘Waarom’ altijd voor ogen. 

● Formuleer heldere doelen vanuit een gezamenlijke koers en gedeelde belangen. 

● Communiceer de koers helder binnen de organisatie en de regio’s. 

● Wees transparant en betrouwbaar. 

● Balans in regie vanuit management en vormgeven vanuit de werkvloer. 

● Plaats teamleiders met de juiste competenties in ‘the lead’ vanuit de gezamenlijke 

koers. 

● Realiseer een planmatige aanpak voor de transitie. 

● Geef vanuit het geheel vorm aan de transitie. Zorg voor een integrale aanpak.  

●  Lever maatwerk per opleiding en per regio vanuit een duidelijke koers. 

●  Professionaliseer vanuit maatwerk en doe aan strategische personeelsplanning.  

 

  



 

38 
 

Een goed model om de koers helder te houden is het onderstaande Drie Bollen model.  

De Groene Tafel heeft dit model ontworpen.  

 

Afbeelding 3: Ambitie Wellantcollege 2020 vanuit Drie Bollen model  

Dit model geeft aan hoe een onderwijsinstelling zich kan positioneren binnen de regio 

vanuit de drie publieke waarden: Initieel Onderwijs, Regionale Innovatie en Leven Lang 

Leren. 

Wellantcollege heeft zijn strategische doelen verbonden aan dit model en wil in 2020 dat 

de bol van regionale innovatie en de bol van een leven lang leren een eerste doorsnede 

maken met de bol van het initiële onderwijs. Om daarna de transitie te realiseren tot een 

grotere doorsnede van de drie bollen. Een prachtige ambitie vol uitdagingen waarbij de 

interne organisatie een systeeminnovatie en transitie moet doorlopen. Dit gaat schuring 

veroorzaken, die we op alle niveaus aan den lijve gaan ondervinden. Om dit te realiseren 

is lef, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, transparantie en ondernemerschap nodig.  

Dit zal van ons als onderwijsinstelling een ware paradigma shift vragen, waardoor we 

flexibel, ondernemend en lerend de dynamische wereld tegemoet kunnen treden. Dit alles 

is gebaseerd op vertrouwen in elkaar, de basis die leren mogelijk maakt.  

Wellantcollege is medeoprichter van de website ‘metderegio.nl’. Hier is veel informatie te 

vinden over de regionale transitie en kan, naast dit document en de documenten die in 

ontwikkeling zijn, een goed hulpmiddel zijn voor de verdere stappen die we als 

Wellantcollege doorlopen  

Bijlage 35 :Brochure 3 publieke waarden  
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