Een typologie van roc’s in hun verhouding tot de regio: het instrumentele
en substantiële type
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Een typologie van roc’s leren in de regio

Type 1: I nstrum enteel

Roc als uitvoerder van
onderwijs, waarvoor je
partners in het bedrijfsleven en
de maatschappelijke omgeving
nodig hebt
Sturend elan rondom
regionalisering (‘wat en wie wil
je zijn voor de regio’) is een
roc- interne ontwikkeling,
waarin regionale partijen
betrokken worden
Roc is eigenaar van sturend elan
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Effect van sturend elan
op interne organisatiestructuur roc
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Visie op primaire
processen als resultaat
van visie op sturend
elan

Roc draagt in de rol van
kennisleverancier bij aan het
leer- en vormingspotentieel van
de deelnemer
Relatief kleinere kans dat de
meer intern georiënteerde visie
op regionalisering (sturend elan)
en daarmee de positionering van
het roc in het regionale netwerk
verankert in interne
structuurveranderingen van het
roc
De praktijkgerichte
leerprocessen van de
deelnemer – als klant van het
roc – staan centraal

Effect van sturend elan
op primaire processen
roc

Weinig doorwerking van
sturend elan op primaire
processen van deelnemers
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Type 2: Substantieel

roc als actieve participant,
coördinator en initiator van
economische en
maatschappelijke
ontwikkeling van de regio
Sturend elan rondom
regionalisering is samen met
regionale partijen
ontwikkeld; roc heeft een
initiërende, en coördinerende
rol daarin
Roc als mede-eigenaarschap
van sturend elan
Roc als mede eigenaar van een
breed competente innovatieve
regio
Relatief grotere kans dat de
meer extern georiënteerde
visie op regionalisering
(sturend elan) en daarmee de
positionering van het roc in het
regionale netwerk verankert in
interne structuurveranderingen
van het roc
Niet alleen de leerprocessen
van de deelnemer als klant,
maar ook die van het regionale
bedrijfsleven staan centraal
Meer doorwerking van sturend
elan op primaire processen
gericht op arrangementen voor
deelnemers en regionale
actoren om de regio verder te
helpen (innovatieve regio)

