Waar komt STERA-Quickstart vandaan?
Vanuit het ontstaan van STERA en het verder ontwikkelen van de SEN-app zijn er handen
ineengeslagen tot een mooie samenwerking tussen expertise vanuit alle hoeken. Wim
Meijnen, Frans Wijnands van Profijt, Sjoerd Renkers van Vak.Expert en Coinversable B.V.
Hieruit is stevig nagedacht hoe we de STO-regio’s in Nederland kunnen helpen. Vanuit alle
perspectieven hadden we het idee dat er wel wat extra ondersteuning geboden kan worden
in het realiseren van de plannen tot en met juni 2024. Hierom bieden wij de STERAQuickstart.
Wat is STERA-Quickstart
De STERA-Quickstart is een programma waarmee wij een STO-regio binnen 3 maanden willen
helpen om tot een gedegen routekaart te komen voor de uitvoering van het STOactiviteitenplan. Hieronder ziet u het programma van een STERA-Quickstart traject.
Hoe helpt dit STO-regio's?
STO-regio's lopen soms tegen uitdagingen aan. We hebben vooral in het afgelopen jaar
gemerkt dat er veel contact is opgenomen met ons om te vragen hoe er vanuit STERA werd
omgegaan met hybride leren als methode om techniek onderwijs een impuls te geven. Hier
delen wij uiteraard graag informatie over. Toch komt het vaak neer op een grotere uitdaging.
Hierom helpt STERA-Quickstart vanuit ervaring en expertise met een totaal aanbod om
samen met de regio te onderzoeken hoe de organisatie van een STO-regio kan worden
opgezet en gestroomlijnd. Daarnaast adviseren wij hoe hybride leren en netwerken idealiter
opgezet wordt bij vmbo techniek onderwijs en worden er praktische handvaten gegeven aan
het inrichten van keuzevakken in de praktijk. Daarnaast willen we verwarring wegnemen over
vage regels uit de financiële regeling en kunnen wij helpen met het opzetten van alle
financiële administratie.
Gebruik de uitvinding van het wiel
We horen het natuurlijk veel te vaak: probeer niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Toch is
het belangrijk om dit te blijven zeggen. Als u als STO-regio met de STERA-Quickstart begint,
gaat u uitdagingen makkelijker aan omdat de meeste uitdagingen en fouten al eens zijn
gemaakt door de experts die u helpen. Een aanpak zal bij geen enkele STO-regio hetzelfde
zijn, maar de basis uit de STERA methode blijven hetzelfde als het gaat om de aanpak van
STO.
Hoe werkt het?
Het begint allemaal met een vrijblijvende webinar waarin we uitleggen waarom we dit doen,
wat STERA is, en we praten over STO. Als we worden uitgenodigd om te komen helpen bij de
STO-regio, dan zullen we vragen om het activiteiten plan en de aanvraag die is gedaan om
de regeling aan te vragen. Dit zullen wij analyseren om als input voor de startsessie en om
een richting te bepalen voor de verdere invoering van STO-plannen. De startsessie zal op
locatie zijn waarin we zoveel mogelijk informatie naar boven zullen halen met betrekking tot
vragen zoals: hoe is de relatie met de regionale arbeidsmarkt, wat wordt er verwacht van

techniek onderwijs in de regio etc. In deze sessie gaan we in op de oplossingsrichting vanuit
de STERA-methode en verdiepen we wat van toepassing is op de STO-regio en welke gaten
er nog op te vullen zijn, en welke nieuwe uitdagingen er nog zijn. Hierbij brengen we ook de
administratieve eisen in kaart. Na een korte periode van onderzoek en verdiepende één op
één contacten zullen we terugkomen om de voorgestelde oplossingsrichting en route voor te
leggen in de vorm van concrete adviezen voor de STO-regio rekening gehouden met het
STO-regelingskader, STO-voorstel en de arbeidsmarkt behoefte. Tot slot, wordt er een
netwerksessie gehouden waarbij we met elkaar proberen zo veel mogelijk technische
bedrijven proberen aan te haken in het samenwerkingsverband en vast te stellen wie
verantwoordelijk is voor wat en wat het lange termijn speelveld inhoudt. Met deze methode
zal elke STO-regio klaar zijn en meer zekerheid hebben over de uitvoering tot en met 2024.
Verdere hulp
Natuurlijk kan het zijn dat vanuit een STERA-Quickstart traject of vanuit een ander perspectief
veel meer behoefte is voor uitgebreide antwoorden op specifiekere vraagstukken. Zo zou
Wim Meijnen als expert op het gebied van hybride leren en netwerken bouwen kunnen
helpen vanuit zijn expertise. Frans Wijnands kan antwoorden geven op allerlei financiële
vraagstukken die te maken hebben met begroting, verslaglegging en cofinanciering. Sjoerd
Renkers is de expert op het gebied van vakinhoudelijke uitwerking en weet heel snel te
doorgronden wat een keuzevak nodig heeft om tot succesvolle oriëntatie voor leerlingen te
leiden. Coinversable B.V. heeft zich verdiept in een stuk project management, administratieve
tooling middels de SEN-app en heeft diep onderzoek gedaan naar de STO-regeling. Zo bent
u als school of STO-regio altijd aan het goede adres bij ons!
Bent u geïnteresseerd? Neem dan vooral vrijblijvend contact met ons op via info@sen-app.nl
of bel met +316 149 533 38. Of ga naar de contact pagina op de website.

