Routekaart referentiewaardenmodel
Afstemming met stakeholders

Begeleiding en ondersteuning

Inhoud: Continu afstemming over invulling en voortgang betreffende de ontwikkeling van het model.
Opbrengst: Betrokkenheid en draagvlak.
Betrokkenen: MBO Raad, NRTO, OCW, IvhO, NVO-NCW MBK

Inhoud: Mede invulling en richting geven aan verdere ontwikkeling en implementatie
van het model. Hierbij wordt zowel de inhoudelijke als de proces evaluatie meegenomen.
Opbrengst: Werkbaar en werkzaam model.
Betrokkenen: coalitie RW, projectteam RW, reﬂectiegroep RW, Common Eye, team
Ollie, Ecbo, NCP Eqavet en MBO Raad.

Tijdspad: Gedurende gehele traject

Tijdspad: Gedurende gehele traject

BLOK 1

BLOK 2

BLOK 3

BLOK 4

BLOK 5

Invulling RW-model

Inrichting werkwijze

Voorbereiden proeftuin

Proeftuinperiode

Besluitvormingsfase

Inhoud: Deﬁniëren en betekenis
geven aan standaarden RW-model
en verbinden met vermogens van
het Dialoogmodel.

Inhoud: Ontwikkelen procesinrichting van de werkwijze, duiding
rollen en actoren en positionering
van de werking van het RW-model.

Inhoud: Op basis van blok 3 aan
de slag met het model Referentiewaarden.

Inhoud: Op basis van ervaringen
uit de proeftuinperiode, komen
tot voorstel voor implementatie
van het referentiewaarden model.

Opbrengst: Een concept
uit-werking van het RW model.
Beschrijving van de standaarden
en processen en relatie tot de
vermogens.

Opbrengst: Een gedragen en werkbare inrichting van de werkwijze.
Denk hierbij aan instrumenten
zoals zelfevaluatie, peer review
en indien gekozen wordt voor een
panelstructuur dan zijn de randvoorwaarden voor een dergelijk
panel benoemd. (Positionering,
deskundigheid, onafhankelijkheid
en borging ervan).

Inhoud: Ontwikkelen van het
ontwerp van de proeftuin. Op
basis van opbrengsten blok 1 en 2.
Waarbij we een breed bereik onder alle mbo-instellingen beogen.
Opzet maken voor tussentijdse
evaluaties.

Betrokkenen: De praktijk (docenten, onderwijsteams, studenten,
opleidingsmanagers en bestuur),
deskundigen (o.a. voorzitters
en secretarissen Dialoogteams,
Ronald Stevens, ecbo en NCP
Eqavet).
Begeleiding: CommonEye, Team
Ollie, Projectteam RW, Coalitie
RW.

Betrokkenen: Projectteam RW,
deskundigen (o.a. ecbo, NVAO,
NCP Eqavet, deskundigen vanuit
KNW, reﬂectiegroep, MBO Raad,
Hutspot).

Opbrengst: ervaringen delen op
basis van het evaluatiemodel.

Betrokkenen: MBO Raad en
OCW.

Betrokkenen: mbo-instellingen.
Opbrengst: aanpak en condities
proeftuin, commitment door
mbo-instellingen voor deelname
aan proeftuin.

Begeleiding: nader in te vullen.

Betrokkenen: mbo-instellingen.
Begeleiding: nader in te vullen,
projectteam RW, denk aan o.a.
Common Eye.

Begeleiding: Projectteam RW,
Coalitie RW.

Tijdspad:
september 2021 t/m januari 2022

Tijdspad:
oktober 2021 t/m januari 2022

Tijdspad:
januari t/m juli 2022
Einde blok 3: Go/No go

Tijdspad:
fase 1 schooljaar 2022/2023
inclusief evaluatie in juni 2023
en Fase 2 schooljaar 2023/2024
inclusief evaluatie in juni 2024
Einde blok 4: Go/No go

Tijdspad:
augustus t/m december 2024

