
Spelen met lego

Samen kathedralen bouwen – flexibele modulaire leerroutes



Het verhaal van Stadskanaal

• Kleine opleiding (180 studenten) 
• Noodzaak; combineren / flexibiliseren
• Sectordoorsnijdenkd n2 dossier (nu servicemedewerker)

• Modulaire benadering (op zoek naar de grootste gemene 
deler)

• Tussenstand = 3x smal op n2  (HZW, SEM, Verkoper N2)
• Cultuur verschil; Stad (Businesscollege) & Ommeland (ROC)
• De klassieke leerling / student verdwijnt (LLO)
• Onze maatschappelijke opdracht





Ontwerpkaders

• Brede opleiding willen zijn (alternatief HAVO / stap naar HBO)
• 3 voudig: arbeidsmarkt / doorlopende ll / burgerschap (CBL/Jumbo 

Academy)

• Dus noodzakelijke keuze voor flexibele modulaire leerroutes waarin 
de BPV leidend is (dilemma)

• Dit betekent: werkprocessen in de stage / De rest = onderwijs = 
leerzaam/leuk





“Van visie naar grof ontwerp”

Werken vanuit de relatie
Succes student: arbeidsmarkt, vervolgopleiding,  burgerschap
Beroepspraktijk is uitgangspunt 
Dynamische, inspirerende leeromgeving
Leerplezier, student èn docent



“Van grof ontwerp naar fijn ontwerp”

Visie en kaders
Doelgroepanalyse - doelgroepsegmentatie
Sturingsprincipe
Globale programmering
KD-examenplan-OER
Leerlijnenmodel de Bie
Leerplanschema



“Uitgangspunten sturingsprincipe”

Praktijkgericht
Actueel 
Uitdagend
Flexibel
Modulair
Hybride/Blended
Beroepsbeeld is vertrekpunt







Beroepsrelevante, betekenisvolle opdrachten:

zijn inspirerend, boeiend, spannend, uitdagend, motiverend, met 
voldoende ruimte om zaken zelf te regelen, te plannen, uit te zoeken;

functioneren als aanjagers van het leerproces (genereren leerdynamiek);

zijn leerwerkopdrachten waaraan criteria gesteld moeten worden.

de leerdynamiek is gericht op het bereiken van competenties.
Onder die dynamiek hangt een voorraadkast met leerstof.



Retailmedewerker

 Goederenontvangst en verwerking 

 Artikelpresentatie

 Klanten helpen en hospitality

 Afronden van de klantreis

 Communicatie

 Marketing

 E-commerce

Retailspecialist 

 Goederenstroom

 Winkelpresentatie

 Verkopen

 Hospitality

 Lokale markt 

 E-commerce

 Begeleiden van collega’s

Retailmanager

 Goederenstroom en voorraadbeheer

 Winkelconcept en -presentatie

 Coördineert de verkoop

 Coördineert de hospitality

 Coördineert uitvoering retailconcept

 E-commerce

 Personeelsmanagement

 Beleidsvoering

 Bedrijfsplan



De vijf leerlijnen (de Bie):

1. Integrale leerlijn
(betekenisvolle, complexe beroepsopdrachten die leerdynamiek genereren);

2. Ervarings-reflectie leerlijn (BPV)
(de werkplek is bij uitstek de krachtigste omgeving om competenties te leren);

3. Conceptuele leerlijn
(benodigde theorie en workshops);

4. Vaardigheden leerlijn
(benodigde trainingen, skills, van ‘kwetsbaar naar kansrijk’);

5. Regielijn
(studieloopbaanbegeleiding)
“greep krijgen op de eigen ontwikkeling, reflecteren”.





“Onze kroonjuwelen”
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