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1

Inleiding
In het beroepsonderwijs is de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven een
prominent en actueel onderwerp, dat traditioneel vorm krijgt via de beroepspraktijkvorming
en de examinering. Door ook op andere terreinen samenwerking na te streven kunnen
onderwijs en bedrijfsleven meerdere doelstellingen realiseren en daarmee de kwaliteit van
de dienstverlening of productieprocessen verbeteren en mogelijk innoveren.
In het Innovatiearrangement van Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) wordt bij de
toekenning van projecten de eis gesteld om, naast samenwerking in de onderwijskolom,
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te realiseren. De aanname is dat door
nauwe samenwerking, co-makership, het beroepsonderwijs zodanig wordt vernieuwd dat het
beter in staat is arbeidskrachten af te leveren waar het bedrijfsleven om vraagt en mogelijk
een bijdrage kan leveren aan vernieuwingen in het bedrijfsleven. Een andere aanname is dat
samenwerking leidt tot aantrekkelijker beroepsonderwijs dat jongeren meer motiveert om
betere leerresultaten te bereiken.
De organisatorische vormgeving van deze samenwerking heeft in verschillende modaliteiten
vorm gekregen. Nu eens vindt de samenwerking plaats tussen onderwijs en een enkele
onderneming, dan weer is sprake van samenwerking met meerdere bedrijven (grootbedrijf
of MKB). Soms is de samenwerking vormgegeven met intermediaire partijen (kenniscentra
voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, innovatiecentra, branches). De samenwerking wordt
soms in de schoolomgeving vormgegeven, maar ook in de bedrijfsomgeving, of in nieuwe
organisatorische allianties, afhankelijk van wie het initiatief tot samenwerking heeft
genomen. Een overeenkomst in de hier onderscheiden vormen is dat er leeromgevingen
worden gerealiseerd waar schools leren en werkplekleren in één leeromgeving bij elkaar
gebracht en met elkaar verweven worden. Het productieproces is duidelijk aanwezig, maar
er is expliciet ruimte voor leren.
In deze studie hebben we vijf vormen van duurzame samenwerking onderscheiden, die
binnen het innovatiearrangement voorkomen. Het gaat om vormen van strategische
samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven met het doel de organisatie en
vormgeving van het leerproces te innoveren en op deze wijze zowel individuele als
gezamenlijke doelstellingen te realiseren die op eigen kracht niet behaald zouden kunnen
worden. In de diverse modaliteiten wordt de samenwerking steeds anders georganiseerd: in
het bedrijfsleven, in de school, of in een nieuwe, door school en bedrijf gezamenlijk
gerealiseerde omgeving waar leer- en bedrijfsprocessen worden verweven. Ieder van die
vormen kent voor- en nadelen en vraagt om een andere rol van de betrokken partners.
Naast deze uitvoerige publicatie is ook een korte brochure beschikbaar. We hopen met beide
publicaties de kennis die in de projecten is opgedaan te ontsluiten, zodat andere
projectleiders in scholen ideeën op kunnen doen en over handvatten beschikken voor het
realiseren en borgen van samenwerking.
Marc van der Meer
Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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2

Aanleiding en probleemstelling voor het onderzoek

2.1

Inleiding
Samenwerking tussen school en bedrijf is een wezenskenmerk van het Nederlandse stelsel
van beroepsonderwijs. Een deel van de opleiding vindt immers plaats in de beroepspraktijk
en werkgevers zijn betrokken bij de examinering. De veronderstelling is dat de betrokken
partijen in samenwerking een betere en meer relevante onderwijskwaliteit kunnen bereiken
dan op eigen kracht mogelijk is.
Vormen van samenwerking bestaan al vele jaren voor het invullen van de
beroepspraktijkvorming en het vormgeven van de kwalificatiedossiers. Naast deze
samenwerking wordt er door het onderwijs op lokaal en regionaal niveau samenwerking
gezocht met het bedrijfsleven. Zo zijn er in de bouw de samenwerkingsverbanden waar
bedrijfsleven en onderwijs faciliteiten inrichten voor het praktijkonderwijs voor leerlingen.
Ook zijn er overlegstructuren waar onderwijs en bedrijfsleven met elkaar spreken over
inhoudelijke invulling van de onderwijsprogramma’s en waar bedrijven worden geraadpleegd
om mee te denken over praktijkopdrachten voor deelnemers. Dit zijn allemaal noodzakelijke
vormen van samenwerking die de kwaliteit en de responsiviteit van het onderwijs voor de
beroepspraktijk verbeteren.
In deze studie beschouwen we diverse innovatieve vormen van samenwerking tussen
beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Het gaat daarbij om een intensieve betrokkenheid van
bedrijven bij het onderwijs, waarbij men niet alleen meepraat over het onderwijsproces,
maar ook gezamenlijk leerprocessen ontwerpt en uitvoert. We noemen dat co-makership.
Het in gezamenlijkheid vormgeven van leerprocessen heeft als voordeel dat het leren in een
bedrijfsmatige omgeving is gesitueerd, die direct aansluit bij ontwikkelingen die zich op de
werkvloer voordoen. Een student werkt met de nieuwste technieken en leert de toepassing
van het vakgebied in een concrete bedrijfssituatie (zie voor een evaluatie van diverse
ontwerpprincipes bijvoorbeeld Smulders, Van Wijk & Zitter, 2010)
Op bestuurlijk niveau is er in de Nederlandse politiek nagenoeg consensus over de voordelen
van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven; denk aan de rapporten van de
commissie-Rauwenhoff (1990) en Van Veen (1993) (zie Leijnse e.a., 2004; OCW, 2004;
MKB-Nederland, 2005; Glaudé & Karsten, 2007; Delies, 2009; Van der Meer & Petit, 2010).
In de politiek en het beleid wordt samenwerking door politici, beleidsmakers, adviesorganen
en onderwijskundigen vooral geschetst in de vorm van het opdoen van praktijkervaring
tijdens de opleiding, en daarmee als een panacee voor vele kwalen. Volgens BronnemanHelmers (2006, p. 11) is er brede consensus over het belang van deze samenwerking: “Er
bestaan in beleidskringen, kortom, vele en hooggespannen verwachtingen over de positieve
effecten van het leren op de werkplek gedurende de opleiding.”
Het Innovatiearrangement van HPBO en de Stichting van de Arbeid, dat in deze studie
centraal staat, kan ook als manifestatie van die consensus over samen optrekken worden
gezien. In de toelichting op de subsidieregeling van het Innovatiearrangement van
september 2004 lezen we bijvoorbeeld het volgende over de verantwoordelijkheid van
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onderwijsinstellingen en bedrijven om gezamenlijk vorm te geven aan innovatie in het
beroepsonderwijs:

Voor scholen is het een reguliere taak om vorm te geven aan ‘het vernieuwen van onderop,
gericht op het realiseren van vernieuwing om het primaire proces te laten functioneren, te
onderhouden en te optimaliseren’. Dit wordt ook wel de basisinnovatie(strategie) genoemd.
Deze is onderdeel van dagelijkse werkprocessen en wordt gefinancierd uit de lump sum
bekostiging.
Naast de reguliere bekostiging ontvangen de instellingen de toen zogenoemde
impulsmiddelen. ‘Deze middelen zijn bedoeld voor het verspreiden van innovaties ter
versterking van het gehele beroepsonderwijs op instellingsniveau’. Dit wordt de breedteinnovatie(strategie) genoemd en richt op verspreiding van goede praktijken.
Om innovatie in het beroepsonderwijs verder te verdiepen is een specifiek innovatiebudget
gereserveerd: ‘Met deze zogenoemde dieptestrategie kunnen experimentele projecten op
regionaal en sectoraal niveau die zonder aanvullende middelen onvoldoende kans zouden
krijgen, in financiële zin ondersteund worden’. De gedachte is dat bij samenwerking tussen
verschillende typen onderwijsinstellingen ‘de innovatie zich kan verdiepen en aan kwaliteit
kan winnen. Er wordt geïnnoveerd over de grenzen van de eigen instelling of organisatie
heen’. De samenwerking met het bedrijfsleven wordt daarbij als essentieel gezien. De
argumentatie is dat het bedrijfsleven ‘de toekomstige werkgever van de leerling/deelnemer
is’.
Samengevat vullen de ‘basis-, breedte- en diepte-innovatie(strategieën) elkaar aan’. Zij
leiden tot het ‘optimaliseren, verspreiden, respectievelijk ontwikkelen’. Daarnaast zijn ze ook
voorwaardelijk: ‘de breedte-innovatiestrategie is ook procedureel verbonden aan de diepteinnovatiestrategie, in zoverre dat de in de dieptestrategie verkregen resultaten via de
breedte-strategie kunnen worden geïmplementeerd en verspreid’ (Bron: BVE/BDenI2004/4075).
Onder de algemene noemer ‘Innovatiearrangement’ worden in de subsidieregeling, met deze
niet nader uitgewerkte dimensies van basis-, breedte- en diepte-innovatie, verschillende
concrete doelstellingen benoemd. Het gaat om het versterken van de doorstroom in de
beroepskolom, het verbeteren van de kwaliteit van de instroom op de arbeidsmarkt, het
afstemmen van de inhoud van het onderwijs op ontwikkelingen in de beroepspraktijk, het
verder professionaliseren van docenten en praktijkbegeleiders, en ook het vormgeven van
co-makership, dat wil zeggen het vanuit verschillende verantwoordelijkheden vormgeven
van een gezamenlijke leeromgeving.
In een eerdere evaluatiestudie van de innovatiearrangementen is wel eens opgemerkt dat er
binnen de innovatiearrangementen “beslist pareltjes” tot stand zijn gekomen, maar dat lang
niet alle verwachtingen van het innovatiearrangement zijn uitgekomen. De belangrijkste
redenen die de auteurs aanvoeren zijn dat daarvoor de tijd te kort is en dat te veel scholen
hun basis- en breedte-innovatie niet voldoende op orde hebben om met succes gevolg te
kunnen geven aan een strategie van diepte-innovatie (Hermanussen, De Bruijn & Van de
Venne, 2010). In deze studie proberen we in deze problematiek van co-makership meer
systematisch inzicht te krijgen.
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2.2

Vormgeven van samenwerking
De wijze waarop samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven wordt vormgegeven,
varieert. Onderwijsinstellingen vervullen in deze samenwerkingsverbanden verschillende
rollen:
1 Enerzijds een rol die voortkomt uit de primaire taak van het verzorgen van ‘goed’
onderwijs: om deze taak te vervullen is het nodig contacten, verbindingen en netwerken
te onderhouden met de omgeving: het beroepenveld, toekomstige werkgevers,
bedrijven en instellingen.
2 Anderzijds – en daarmee samenhangend – is er een rol voor onderwijsinstellingen die
niet alleen kijken naar het ‘halen’ maar ook naar het ‘brengen’ van kennis naar
instellingen en bedrijven. Vanwege het aspect van kenniscirculatie kan dit ook weer ten
goede komen aan de onderwijsinstelling zelf in haar rol van onderwijsgever. Het is zelfs
mogelijk te stellen dat voor deze eerste rol uitvoering van de tweede rol nodig is
(Onderwijsraad, 2005).
Over de feitelijke vormgeving van de samenwerking is in de literatuur echter relatief weinig
bekend. Wel weten we dat alle betrokken actoren in de samenwerking hun eigen
handelingslogica’s kennen, mede ingegeven door de wettelijke
verantwoordelijkheidsverdeling zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs
van 1996 (Overdiep, 2008; Van der Meer & Petit, 2010). Voor bedrijven is het behalen van
economisch rendement veelal een van de leidende motieven voor samenwerking, terwijl
onderwijsinstellingen voornamelijk pedagogisch-didactische afwegingen maken bij het
vormgeven van de samenwerking.
Samenwerken in netwerken is vaak gericht op het oplossen van relatief taaie problemen
(wicked problems in de literatuur, zie O’Donnell & Sabel, 2000). Er zijn complexe
vraagstukken die betrokkenheid van meerdere organisaties vergen om tot een oplossing te
komen. Bijvoorbeeld het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, het realiseren van
voldoende instroom in specifieke sectoren of het aansluiten op en bijdragen aan
ontwikkelingen in een bedrijfstak. Kenmerkend is dat voor deze complexe problemen geen
standaardoplossingen bestaan, vaak omdat ze ook door uiteenlopende factoren worden
veroorzaakt. Er leven dan meerdere perspectieven of visies op het probleem en de
oplossingsrichting. Het probleem waar de samenwerking om draait is bovendien terugkerend
van aard; het is niet in één keer opgelost of verholpen maar vergt blijvende betrokkenheid
van de samenwerkingspartners.
Samenwerking tussen actoren wordt bemoeilijkt als deze handelingslogica’s niet als vanzelf
tot elkaar komen. Partijen moeten elkaar vinden, maar op welk niveau dat gebeurt en met
welke mate van wederzijdse afstemming en organisatorische integratie, staat van te voren
niet vast. Wat de samenwerking oplevert verschilt ook per samenwerkingsverband en per
betrokken partij. Lang niet altijd leidt de samenwerking tot substantiële concrete resultaten
en is het resultaat van een duurzaam karakter (Van Delden, 2009; Kaats & Opheij, 2012).
Hövels (2007) stelt voor dat samenwerking met name wordt gezocht op die punten waar
beide partijen meerwaarde kunnen bereiken. Zo kan er sprake zijn van het realiseren van
nieuwe opleidingen die aansluiten op ontwikkelingen in bedrijven en zorgen voor meer
instroom in de onderwijsinstelling. Of leidt samenwerking tot nieuwe ontwikkelingen in zowel
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bedrijfsleven als onderwijs. Of worden schaalvoordelen bereikt doordat onderwijs en
bedrijfsleven investeren in leeromgevingen, waardoor het onderwijs een krachtige
leeromgeving realiseert en het bedrijfsleven minder wordt belast door stagelopende
studenten.

2.3

De casuïstiek en opzet van deze studie
In deze studie belichten we negen innovatieprojecten in detail, vanuit de aanname dat deze
projecten een waardevolle bron zijn om vragen rondom co-makership te beantwoorden. We
concentreren ons op vormen van samenwerking die verder gaan dan die waarin het
bedrijfsleven (of arbeidsorganisaties) bpv-plaatsen aanbiedt en daar deelnemers begeleidt.
Ook kent het veld veel overlegstructuren waar regionale of sectorale vraag en aanbod op
elkaar worden afgestemd. Deze vormen van samenwerking laten we in deze studie buiten
beschouwing.
De aandacht gaat in deze studie uit naar organisatorische vormen waarin onderwijs,
bedrijven en/of intermediaire partijen gezamenlijk het onderwijs ontwerpen en uitvoeren,
ofwel co-makership. Gemeenschappelijke noemer van de casussen is dat er leeromgevingen
zijn gerealiseerd waar schools leren en werkplekleren in één leeromgeving bij elkaar
gebracht en met elkaar verweven worden. Het productieproces is duidelijk aanwezig, maar
er is expliciet ruimte voor leren. We willen weten waarom voor een specifieke
organisatievorm wordt gekozen, hoe het onderwijsproces inhoudelijk wordt vormgegeven,
en wat maakt dat de samenwerking ook succesvol is.
Onder het Innovatiearrangement zijn veel projecten te vinden die co-makership tussen
onderwijs en bedrijfsleven als inzet hebben. Op dit moment is een groot aantal projecten
onder het Innovatiearrangement de startfase voorbij en al verder gevorderd in de
uitvoering. Bij deze projecten, die gestart zijn in de tranches 2005, 2006, 2007 en 2008, is
de vraag naar verduurzaming of bestendiging van de samenwerking relevant. De partners
moeten de vraag beantwoorden in hoeverre de samenwerkingsverbanden van zodanige
meerwaarde zijn dat ze ook na de subsidieperiode met succes kunnen worden voortgezet.
In dit onderzoek willen we derhalve in kaart brengen welke inhoudelijke en organisatorische

varianten van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven voorkomen in het
Innovatiearrangement, en aan welke voorwaarden deze samenwerking moet voldoen om
van een bestendig karakter te zijn.
Om deze vraag te beantwoorden hanteren we in deze studie een paarsgewijze vergelijking
van co-makershipprojecten, die worden geordend in vijf modaliteiten. Door uit elk van deze
casussen overeenkomsten en verschillen te destilleren wordt duidelijk welke aspecten van
samenwerking ook kunnen gelden voor andere vergelijkbare samenwerkingsverbanden
(Smaling, 2009). Het resultaat is een beschrijving van samenwerkingsvormen met gedeelde
doelstellingen en vergelijkbare organisatievormen.
Ter beantwoording van de bovenstaande vraag is eerst een literatuurstudie uitgevoerd om
daaruit zowel beschrijvingscriteria voor inhoudelijke en organisatorische varianten van
samenwerking als kritische succesfactoren voor een bestendigde samenwerking af te leiden.
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Hoofdstuk 2 is een weergave van de literatuurstudie. In hoofdstuk 3 werken we het design
van de studie uit, waarbij we de verschillende samenwerkingsvormen in vijf modaliteiten
ordenen. Daarna gaan we in vijf afzonderlijke hoofdstukken in op de inhoudelijke resultaten
van de projecten onder ieder van de modaliteiten. We gaan ervan uit dat voor het realiseren
van duurzame samenwerking aan verschillende organisatorische, financiële en cognitieve
voorwaarden moet zijn voldaan. In hoofdstuk 9 en 10 plaatsen we de resultaten in het
perspectief van de literatuurverkenning, waaruit de condities voor succesvolle en duurzame
samenwerking worden afgeleid.
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3

Literatuur over samenwerkingsverbanden

3.1

Inleiding: kenmerken van samenwerkende organisaties
In dit hoofdstuk verkennen we de literatuur over samenwerking tussen organisaties, die we
betrekken op het beroepsonderwijs. Onder samenwerking verstaan we een vorm van
organiseren waarbij personen van verschillende zelfstandige organisaties met elkaar
afspraken maken en op deze wijze delen van het werk op elkaar afstemmen (Cook, 1977;
Pfeffer & Salancik, 1978; Kaats & Opheij, 2012). In de samenwerking blijft de autonomie
van de oorspronkelijk zelfstandige organisaties bestaan, maar is de aard van de onderlinge
transacties zo intensief dat er sprake is van een zekere integratie in het onderlinge
samenwerkingsverband.
Kanter (1994) onderscheidt een continuüm van strategische integratie tussen organisaties.
Het laagste niveau van samenwerking bestaat daar waar alleen de leiding van de organisatie
samenwerkt met anderen. Een volgend niveau is tactische integratie waar middelmanagers
samenwerken, gevolgd door operationele integratie op uitvoerend niveau. In die laatste
variant hebben werknemers in het primaire proces toegang tot informatie, personen of
middelen van de partnerorganisatie(s).
Samenwerking tussen organisaties onderscheidt zich volgens Powell (1990, in Kaats en
Opheij, 2012) daarmee van puur marktgedrag waarbij organisaties diensten of processen
inkopen van andere organisaties en waarvoor de afspraken eenvoudig kunnen worden
vastgelegd in contracten. Ook onderscheidt zij zich van fusies of concernvorming waarbij
organisaties in elkaar opgaan en in een hiërarchische verhouding ten opzichte van elkaar
komen te staan. Een hiërarchische organisatievorm is geschikt als een oplossing voor
samenwerkingsrelaties waarbinnen uitwisselingen zich steeds herhalen, waardoor meer
informatie kan worden uitgewisseld en duurzame taakverdeling en afstemming mogelijk zijn.
Doordat dergelijke samenwerkingsvormen zich kenmerken door afhankelijkheidsrelaties,
formele procedures en aansturingslijnen blijken ze minder flexibel in veranderende
omstandigheden.
Samenwerking tussen zelfstandige organisaties heeft daarom het karakter van een netwerk.
In netwerken is sprake van zowel duurzame afhankelijkheid als flexibiliteit. Dit geeft de
partijen de mogelijkheid tot efficiënte en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen
partners op uitvoerend niveau. Netwerken worden als de beste organisatievorm gezien
wanneer er sprake is van een grote kennisintensiteit, een grote behoefte aan flexibiliteit en
vertrouwen bij het voortbrengen van producten en diensten. Bijvoorbeeld wanneer het voor
de kwaliteit van het product essentieel is dat de diverse uitvoerenden diepgaand begrip
hebben van de kennis en vaardigheden van hun collega’s in de partnerorganisaties en men
snel kan inspelen op voortdurend wisselende eisen en vragen uit de omgeving zodat de
taakverdeling zich kan wijzigen naargelang de opgave verandert. Ook ontstaat gaandeweg
vertrouwen in elkaars kwaliteiten, waardoor deze een sterker bindmiddel blijken dan formele
afspraken en directe economische belangen (Delden, 2009). Wel kenmerkt de samenwerking
zich door complexe besluitvorming waar niemand van de betrokken partijen het echt voor
het zeggen heeft en iedere partij zijn eigen autonomie behoudt (Kaats & Opheij, 2012).
Doorgaans kent de samenwerking een eigen dynamiek: er is een gezamenlijke doelstelling,
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de samenwerking kent een vorm van besturing en er zijn werkprocessen ingericht.
Tegelijkertijd blijven de deelnemers in een samenwerkingsverband (deels) onafhankelijk van
elkaar functioneren, anders is er geen sprake meer van afzonderlijke organisaties. Het is dus
zoeken naar een balans tussen samenwerking en autonomie (Onderwijsraad, 2005).
Van Delden (2009) heeft onderzoek verricht naar het succes van organisaties die in
netwerken optrekken. Hij leidt vier factoren af die van invloed zijn op het bereiken van
resultaten. Ten eerste zijn de omstandigheden relevant waaronder een netwerk opereert (de
situationele benadering). Samenwerking leidt eerder tot resultaat als er voor de
deelnemende organisaties een gedeelde noodzaak of een gedeeld probleem is om samen te
werken. Daarbij is het behulpzaam wanneer de potentiële samenwerkingspartners al bekend
met elkaar zijn. Ten tweede zijn economische factoren relevant (de economische
benadering). Organisaties maken afwegingen tussen datgene wat men investeert en dat wat
men terugkrijgt. Een derde set van factoren is van belang vanuit een
organisatiesociologische benadering. Daarbij gaat het om de structuur en de inrichting van
het netwerk, waaronder de verhouding tussen de sturende instanties (bestuur, stuurgroep)
en uitvoerende organen (projectgroep, uitvoeringsorganisatie, werkvloer). Ook is relevant
welke juridische vorm de samenwerking krijgt: blijft het bij een informeel netwerk of is er
sprake van formele integratie met overdracht van sturings- en zeggenschapsbevoegdheden?
Een vierde en laatste set van factoren betreft het gedrag en de vaardigheden die tijdens de
ontwikkeling ontstaan (de psychologische benadering). Netwerkvorming is een zichzelf
versterkend proces waarin organisaties gezamenlijke voordelen binnenhalen, men elkaar
beter leert kennen en successen leiden tot legitimatie en middelen waardoor vervolgens de
samenwerking wordt aangemoedigd. In het ontwikkelingsproces wisselen informele
betekenisgeving en formele onderhandeling elkaar af.
Volgens Van Delden draagt ieder van deze vier invalshoeken aspecten aan die het succes
van netwerken kunnen verklaren. De auteur komt op basis van zijn literatuurstudie tot de
conclusie dat er twee belangrijke aandachtspunten zijn om de effectiviteit van netwerken te
begrijpen: ten eerste is er kennelijk sprake van multicausaliteit: er zijn meerdere factoren
die de effectiviteit van een netwerk verklaren. Er is niet één factor doorslaggevend. Ten
tweede kunnen de factoren in de loop van het samenwerkingsproces wisselen. De rol van
het management kan bijvoorbeeld bij aanvang een doorslaggevende rol spelen, maar bij
uitvoering veel minder relevant zijn. Vertrouwen kan ontstaan gedurende de samenwerking
of al bij aanvang aanwezig zijn. De ontwikkelingsgang van de samenwerking is dus van
belang. Samenwerking verloopt als een geleidelijk proces van activiteiten waarin condities
ontstaan die de verdere gang van zaken weer beïnvloeden.
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de factoren die de samenwerking beïnvloeden om
aldus de condities voor innovatie en duurzaamheid uit de literatuur af te leiden. In paragraaf
3.2. kijken we naar de belangen van betrokken partners om te gaan samenwerken, in
paragraaf 3.3 naar de organisatorische vormgeving, in paragraaf 3.4 naar psychologische
factoren, in 3.5 trekken we conclusies.
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3.2

Belangen van samenwerking
De samenwerking begint met een gezamenlijk erkend probleem dat men wil oplossen.
Partijen hebben het inzicht dat men elkaar nodig heeft voor het realiseren van een
gezamenlijk doel. Dat gaat niet vanzelf. Samenwerking in complexe verbanden doet een
continu beroep op de bijdrage en energie van partners. Samenwerking tussen partijen
ontstaat als beide partijen kunnen beschikken over elkaars middelen, mogelijkheden en/of
kennis. In de samenwerking wisselen partners bronnen (resources) uit. De bronnen die
worden uitgewisseld variëren sterk.
Er zijn vier typen hulpbronnen die organisaties kunnen uitwisselen: financiële, menselijke,
fysieke en organisatorische (Cook, 1977; Pfeffer & Salancik, 1978; Smith, 2006). Partijen
zetten bijvoorbeeld financiële middelen in: publieke middelen, subsidies,
investeringsbijdragen van bedrijven. Een tweede hulpbron is de inzet van human resources:
uitwisseling van personeel, inzet van expertise. Een derde bron wordt gevormd door de
fysieke hulpmiddelen zoals de facilitaire omgeving: de inzet van apparatuur, de
leeromgeving, locatie, machineparken. Een laatste hulpbron die kan worden uitgewisseld
tussen partners is de organisatorische: denk aan toegang tot netwerken, de inbreng van een
reputatie, toegang tot specifieke onderwijsmodellen, et cetera (Smith, 2006).
Een afweging wordt gemaakt of de investering en de opbrengsten in redelijke verhouding
tot elkaar staan. Het kan gaan om harde waarden die getalsmatig zijn uit te drukken, zoals
kosten en opbrengsten, of om zachte, zoals de waarde van de relatie zelf. In de
samenwerking brengt ieder van de partners iets in en levert de samenwerking ieder iets op.
Wat men inbrengt en wat de samenwerking oplevert, kan per partner verschillen. Wel moet
die inbreng in verhouding staan tot wat hij oplevert. Volgens Van Delden (2009) blijkt een
wederzijds voordeel bij de samenwerking een noodzakelijke maar geen doorslaggevende rol
te spelen om het succes van samenwerking te verklaren. Vuistregel zou kunnen zijn dat de
samenwerking niet voor elke afzonderlijke activiteit van het netwerk iets oplevert, maar dat
er over de hele range van activiteiten sprake moet zijn van een zeker evenwicht, waarbij
elke actor een inbreng heeft en in een bepaalde mate profiteert van de samenwerking.
Bij het maken van afwegingen hebben de partners in het samenwerkingsverband motieven
of belangen. Nooteboom (2006; in Delies, 2009) onderscheidt een viertal motieven voor
onderlinge samenwerking tussen organisaties:
Marktpositie: samenwerking leidt ertoe dat men nieuwe markten kan betreden of daar
eenvoudig toegang toe heeft. In het geval van het Innovatiearrangement gaat het om
toegang tot nieuwe categorieën studenten of de ontwikkeling van nieuwe producten.
Efficiency: samenwerking leidt tot schaalvoordelen waardoor efficiënter kan worden
gewerkt. In het geval van het Innovatiearrangement kunnen we denken aan
kostenvoordelen door samen te werken, gezamenlijke werving te verrichten. Een ander
motief voor samenwerking is dat bedrijf en onderwijs faciliteiten delen.
Strategisch doel: door samenwerking komen strategische doelstellingen van de
organisatie dichterbij, bijvoorbeeld het elimineren van een concurrent of het profileren
van de organisatie door bepaalde docenten of andere nieuwe medewerkers aan te
trekken. Profilering kan ook door het expliciet nemen van maatschappelijke
verantwoordelijkheid: vanuit een collectief gevoelde noodzaak als individueel bedrijf
verantwoordelijkheid nemen voor het onderwijs.
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Benutting van complementaire kennis of competenties: door het benutten van
complementaire kennis van andere organisaties weet men verbeterde of nieuwe
producten of productieprocessen te realiseren. Bij het Innovatiearrangement kan het
dan gaan om het verbeteren of innoveren van producten of productieprocessen, dan wel
het verbeteren van leerprocessen in het bedrijf, beide door nauwe samenwerking met
het onderwijs te zoeken en kennis vanuit de onderwijsinstelling te benutten. Ook hier
wordt kennis uit beide organisatie verbonden met als doel om het productieproces in het
bedrijf te verbeteren.
In de samenwerking kan een van deze motieven een rol spelen of is er sprake van een mix
van bovenstaande punten. Om de samenwerking succesvol te laten zijn is het zaak dat
partners in het samenwerkingsverband niet alleen zicht hebben op hun eigen motieven,
maar ook op die van andere deelnemers aan het netwerk. De deelnemers begrijpen en
respecteren dan elkaars motieven om samen te werken. Betrokken partners werken vanuit
eigen logica’s die meer of minder op gespannen voet met elkaar staan. Voor bedrijven is het
behalen van economisch rendement veelal een van de leidende motieven voor
samenwerking, terwijl onderwijsinstellingen voornamelijk pedagogisch-didactische
afwegingen maken bij het vormgeven van de samenwerking. Maar ook scholen zullen belang
kunnen hebben bij het delen van faciliteiten waardoor schaalvoordelen ontstaan. Ook
kunnen scholen zich door samenwerking profileren in een regio.
Voor het bedrijfsleven gelden de volgende motieven om samen te werken met het onderwijs
(zie ook Hövels, 2007; Onstenk & Janmaat, 2006):
het realiseren van voldoende instroom in de sector (werven en selecteren van
werknemers, aantrekkelijk onderwijs waardoor instroom toeneemt en uitval afneemt);
het verbeteren van de kwaliteit, het vakmanschap, van de uitstromende studenten;
organisatieontwikkeling: verbeteren van productieprocessen, innovatie of het verbeteren
van de leerprocessen in de organisatie;
maatschappelijke verantwoordelijkheid: bedrijven werken ook met onderwijs samen
vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.
Voor onderwijsinstellingen zijn belangrijke motieven voor samenwerking (zie ook Hövels,
2007; Onstenk & Janmaat, 2006):
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs: praktijkgerichte leersituaties, krachtige
leeromgeving, vertalen van ontwikkelingen naar onderwijsprogramma’s,
kennisontwikkeling van docenten;
realiseren van voldoende instroom in de opleiding en reduceren van uitval;
regionale ontwikkelingen: het afstemmen van vraag en aanbod als regionaal thema;
delen van faciliteiten/schaalvoordelen (Onstenk & Janmaat).
De wijze waarop samenwerking tot stand komt, wordt beïnvloed door de denkbeelden en de
motieven van zowel de school als de deelnemende bedrijven bij het opleiden van
deelnemers. Bij het opzetten van de relatie is het volgens de literatuur van groot belang dat
ze in elk geval elkaars motieven begrijpen en respecteren. Voor een vruchtbare
samenwerking zullen motieven in elkaars verlengde moeten liggen en door beide partijen
gezamenlijk geaccepteerd moeten worden (Blokhuis, 2006; Overdiep, 2008).

20

ecbo

Krachten bundelen voor vakmanschap

3.3

Organisatorische vormgeving van de samenwerking
De samenwerking kan op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau worden vormgegeven.
Op strategisch niveau kan samenwerking met andere organisaties zinnig zijn, maar dat kan
anders liggen op het tactisch en uitvoerend niveau van een organisatie. Personen in een
organisatie hebben een individueel belang en de vraag is wat de samenwerking voor hen
betekent (Kaats & Opheij, 2012). Bovendien hebben de doelen op strategisch niveau vaak
consequenties voor uitvoerende niveaus: voor het tactische en operationele niveau. De
samenwerking vraagt vaak om andere aansturing en andere werkwijzen op deze
uitvoerende niveaus. Naast de belangen in een organisatie, die op elkaar dienen te worden
afgestemd, vertegenwoordigen de partners in een samenwerkingsverband vaak ook een
collectief belang. Het gaat om belangen van de groep die niet aan de onderhandelingstafel
zit, maar die door de partners wordt vertegenwoordigd. Denk aan cliënten, patiënten of – in
het geval van deze studie – studenten (Kaats & Opheij, 2012).
Horizontaal of verticaal?
In samenwerkingsverbanden participeren verschillende partners. De samenwerking kan
zowel in horizontale als in verticale richting zijn vormgegeven. Verticale samenwerking
betekent dat wordt samengewerkt met partners in de keten zoals leveranciers of afnemers.
Er is dan vaak sprake van complementariteit: men vult elkaar aan. Voorbeelden van
samenwerking in de context van deze studie zijn de samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven, waar de bedrijven afnemer zijn van het ‘product’ studenten. Specifiek aan
deze vorm van samenwerking is dat de bedrijven zowel afnemer als medeproducent van de
student zijn. Van horizontale samenwerking is sprake wanneer er wordt samengewerkt met
organisaties die vergelijkbare producten of diensten leveren en dus in zekere mate
concurrerend zijn. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen roc’s en private
trainingsorganisaties. Bij horizontale samenwerking is er eerder sprake van zogenaamde
substitutionaliteit: de winst van de een gaat ten koste van de ander. Dit effect wordt bij de
keuze van samenwerkingspartners overigens verkleind door samen te werken met partijen
die andere producten voeren of op andere markten werken. De samenwerking wordt dan
ingezet om een nieuw product te maken of door gezamenlijk te innoveren en de kosten en
risico’s te delen (Delies, 2009).
Bilateraal of multilateraal?
Uit verschillende onderzoeken naar samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs en
bedrijfsleven blijkt dat de samenwerking bilateraal kan zijn, maar vaker multilateraal van
aard is. Ook blijkt dat de samenstelling niet constant dezelfde is, er kunnen partners
bijkomen en afvallen zolang de belangen van eenieder afzonderlijk of de gezamenlijke
belangen niet worden verstoord. De Onderwijsraad constateert dat een brede samenstelling
van partijen het functioneren van de samenwerking bevordert en een positief effect heeft op
het innovatieve karakter. Daarentegen belemmert een teveel aan partijen juist weer de mate
van innovatie (Onderwijsraad, 2005).
Vooral intermediaire partijen zijn van belang om een brugfunctie te vervullen tussen
kennisinstellingen en bedrijven. Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij het beheer van
samenwerking of bij het overbruggen van verschillen in taal en cultuur. Als onafhankelijke
partij zijn zij in staat om partijen bij elkaar te houden, tussentijds te evalueren en te
bemiddelen bij eventuele problemen (Nooteboom, 2006).
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3.4

De psychologische aspecten van samenwerking in de tijd: kennis, vertrouwen en
risico
In de literatuur over innoverende netwerkorganisaties wordt de vraag gesteld of
samenwerking intensief en sterk moet zijn of juist licht en spaarzaam. Lichte samenwerking
kan met veel partijen onderhouden worden en levert meer variatie en daarom meer kans op
het opdoen van nieuwe kennis en mogelijkheden om te leren op. Het is een passende vorm
bij exploratie van mogelijkheden. Intensievere samenwerking wordt relevanter wanneer
investeringen moeten worden gedaan en men van een fase van exploratie overgaat naar
een fase van exploitatie. In intensieve samenwerking werken mechanismen als sociale
controle, reputaties en sancties beter dan in losse vrijblijvende samenwerkingsverbanden
(March, 1991; Volberda, 1998).
Modelmatig kunnen in samenwerking een aantal fasen worden onderscheiden (Van Delden,
2009; Schoonhoven, 2012):
0-fase of aanloopfase: er blijkt een noodzaak tot samenwerken. Initiatiefnemers staan
op. Juiste personen uit verschillende organisaties vinden elkaar.
Fase 1 – Verkennen: partners leren elkaar beter kennen, verkennen het probleem en
gaan op zoek naar een gemeenschappelijke focus. Ze bepalen met elkaar een visie op
‘hoe verder’.
Fase 2 – Uitvoering geven aan activiteiten: de samenwerking krijgt praktisch vorm, men
gaat in de praktijk aan de slag. Doelen en visie zijn uitgewerkt in een plan en worden in
uitvoering genomen.
Fase 3 – Structureren en verankeren: uitvoerende activiteiten in het
samenwerkingsverband lopen een tijdje en er ontstaat behoefte om te structureren.
Partnerorganisaties passen hetgeen in het samenwerkingsverband is ontwikkeld toe. De
samenwerking wordt eventueel uitgebreid naar belendende terreinen.
Complementaire kennis en cognitieve afstand
Om als organisatie een gezamenlijk doel te bereiken dienen de personen in die organisatie
datzelfde doel voor ogen te hebben. In spreektaal: ze moeten (tot op zekere hoogte) op één
lijn zitten. De gezamenlijke cognitie (de perceptie, waarden, interpretatie) van de doelen van
de organisatie moet tot op zekere hoogte op één lijn worden gebracht. Daardoor begrijpt
men elkaar beter, kan men elkaars aanvullende capaciteiten benutten en het gezamenlijke
doel bereiken. De mensen in de organisatie hebben een gezamenlijk doel en organiseren de
samenwerking in de organisatie op eenzelfde wijze. Daartoe ontwikkelt zich een eigen
cultuur in de vorm van taal, symbolen, metaforen, rituelen (Nooteboom, 2006).
Een risico van het met één organisatie optrekken is dat er een zekere blindheid kan
optreden voor relevante kansen en bedreigingen. Mensen in een organisatie zien soms niet
meer dat andere werkwijzen mogelijk zijn of andere doelen bereikt kunnen worden. Om dit
risico of deze tekortkoming te compenseren hebben organisaties complementaire kennis
nodig, zoals die van andere mensen of andere organisaties. Dit is een van de redenen
waarom organisaties samenwerken, naast de gebruikelijke redenen die in de
‘alliantieliteratuur’ worden beschreven (zoals het bereiken van efficiency, of om strategische
redenen). Samenwerkingsverbanden kunnen om die reden gebruik maken van elkaars
complementaire kennis. De kracht van de samenwerking schuilt daarin dat deze
complementaire kennis wordt benut (Nooteboom, 2006).
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Een belangrijke veronderstelling is dat in samenwerkingsverbanden een zekere ‘cognitieve
afstand’ tussen de partners productief is: partners brengen andere kennis in, wat de
mogelijkheid schept om van elkaar te leren (WRR, 2008). Tegelijkertijd moet (in de zone van
nabije ontwikkeling) de cognitieve afstand niet te groot zijn omdat dat tot onbegrip leidt en
daarmee de samenwerking belemmert. Er is tijd en overleg nodig voor het (continu)
overbruggen van deze afstand.
Overigens kan de samenwerking op lange termijn leiden tot een zodanige reductie van de
cognitieve afstand en zo vanzelfsprekend worden dat er over en weer geen prikkels meer
zijn, partners elkaar niets nieuws meer te vertellen hebben en de relatie haar
innovatiekracht verliest.
Vertrouwen
Om de samenwerking vorm en inhoud te geven is een zekere mate van vertrouwen tussen
de samenwerkingspartners noodzakelijk als een eerste essentiële voorwaarde om tot
vernieuwing te komen (Nooteboom, 2006; WRR, 2008). Een duurzame samenwerking wordt
gemakkelijker gerealiseerd als betrokken partijen zich bewust zijn van de eigen
samenwerkingsmotieven en -belangen, en die van de ander. Deze laatste geven immers
meer helderheid over wat partijen voor elkaar kunnen en willen betekenen en waar voor
beide partijen winst te halen is.
Vertrouwen is een veelomvattend begrip dat op verschillende niveaus in de samenwerking
uitwerkt. Het gaat om de relaties tussen personen op diverse niveaus in de organisatie, zoals
directie, management en uitvoering. Er moet vertrouwen zijn in de competentie van de
partners, het vermogen van de partners om te handelen volgens overeenkomsten en
verwachtingen én in de intenties, de wil om naar behoren te handelen. Als er iets misgaat
door gebrek aan competentie zijn andere interventies nodig, zoals training of advies, dan
wanneer er iets misgaat wat betreft de intenties van de partners. Daarnaast vraagt
samenwerking om overleg waarin partijen kenbaar maken wat ze van elkaar verwachten en
welke bijdrage ze zelf aan de samenwerking leveren. Problemen worden openlijk besproken
(‘voice’); dat betekent niet dat er geen meningsverschillen zijn, maar dat actief wordt
gewerkt aan vertrouwen (Nooteboom, 2006). Overigens wordt in onderzoek de rol van
vertrouwen ook weer genuanceerd. Voor samenwerking blijkt met name knowledge based
trust voldoende, de mate waarin men voldoende informatie heeft over de partner om die te
begrijpen en diens gedrag te voorspellen. Identification based trust, gericht op het inleven in
de partner, is niet per se nodig voor samenwerking (Van Delden, 2009).
Risico’s
In samenwerkingsrelaties bestaan tegelijkertijd risico’s. Zo moeten gezamenlijke
investeringen worden terugverdiend, taken worden verdeeld en geborgd. Die risico’s kunnen
voor een deel worden afgedwongen door middel van gedetailleerde overeenkomsten en
vormen van hiërarchisch toezicht (Smith, 2006). Bij innovatieprojecten is er echter veel
onzekerheid over de opbrengsten. In dat geval is het volledig afdwingen van de
samenwerking via contracten, hiërarchie en dergelijke niet mogelijk. Dan is wederzijds
vertrouwen noodzakelijk. Vertrouwen en hiërarchisch toezicht zijn in feite complementair:
wanneer er voldoende vertrouwen is, is er minder beheersing nodig en omgekeerd. Het een
is nodig waar het ander ophoudt (Nooteboom, 2006).
Er zijn overigens ook redenen voor partijen om gezamenlijk te blijven optrekken,
bijvoorbeeld doordat afhankelijkheid ontstaat tussen partners. Partijen moeten kosten
maken wanneer de samenwerking ophoudt. Het aangaan van samenwerking met nieuwe
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partners brengt weer nieuwe kosten met zich mee, zogenaamde switching costs. Niet alleen
financiële en materiële kosten, maar ook tijd en overleg om wederzijds begrip te ontwikkelen
en vertrouwen op te bouwen.
Samenwerking brengt meer risico’s met zich mee. Een van de partners kan opportunistisch
gedrag vertonen en onder dreiging van uitstappen een groter deel van de gezamenlijk
opgebrachte toegevoegde waarde opeisen. Dit wordt het ‘hold-uprisico’ genoemd. Bij
dergelijke risico’s is verdere integratie een oplossingsmogelijkheid.
Een ander risico is het zogenaamde spillover-risico. Dat betekent dat de kennis die zorgt
voor competitief voordeel, concurrenten kan bereiken en door hen kan worden gebruikt. Dit
risico kan direct zijn, doordat een partner een concurrent wordt, of indirect wanneer via
partners in het netwerk kennis naar buiten lekt. Veel organisaties zijn overbezorgd over
spillover-risico’s.
De vraag die organisaties zich dienen te stellen is niet hoeveel kennis ze verliezen door
samen te werken, maar welke ruil ze weten te realiseren: hoe ligt de balans tussen de
kennis die wordt gegeven en de kennis die men terugkrijgt. Een ander nuancering van de
omvang van dit risico is dat niet alle kennis zomaar is over te dragen. Informatie die
concurrenten bereikt moet daar eerst begrepen worden, omgezet worden in kennis en
vervolgens bruikbaar gemaakt in effectieve concurrentie. Ook zogenaamde tacit knowledge
wordt niet eenvoudig overgedragen, al kan die kennis wel worden overgedragen door
personen die naar elders vertrekken (Nooteboom, 2006).

3.5

Naar een beschrijvingskader
Co-makership start bij een gezamenlijk gevoeld probleem dat men wil oplossen: er is sprake
van een gezamenlijke ambitie. De samenwerking moet iets opleveren. De doelstellingen
kunnen per partner verschillend zijn, maar een gezamenlijke ambitie bindt de partners.
De samenwerkingsoverwegingen van bedrijven en onderwijsinstellingen zijn terug te voeren
op de in dit hoofdstuk geschetste vier motieven: marktpositie, efficiency, strategie en
complementaire kennis van organisaties. Zo kunnen bedrijven toegang hebben tot een
markt van studenten wanneer ze intensief met onderwijs samenwerken. Efficiencyvoordelen
kunnen worden bereikt doordat onderwijs en bedrijven faciliteiten delen of bijvoorbeeld
leren en werken in elkaar schuiven. Strategisch voordeel kan worden bereikt als een
onderwijsinstelling of bedrijf zich weet te profileren. Een vierde reden waarom bedrijfsleven
en onderwijs elkaar opzoeken is dat zij over complementaire kennis beschikken. Zo kan het
onderwijs bijvoorbeeld de in bedrijven aanwezige bedrijfsmatige kennis benutten in het
leerproces van zijn studenten, terwijl bedrijven gebruik maken van de onderwijskundige
kennis van de scholen.
Op basis van zijn onderzoek naar publieke samenwerkingsverbanden bepleit Van Delden
(2009) een ontwikkelingsstrategie via ‘gestapelde groepsprocessen’, waarin partners op alle
niveaus van de organisaties met elkaar vertrouwd raken. Interventies die volgens deze
auteur de samenwerking kunnen bestendigen, zijn:
Het creëren van een stabiel actorenstelsel door onderling communicerende
overlegsituaties op alle niveaus: stuurgroep, projectgroep, uitvoeringsteams.
Overlegsituaties zijn nodig om de verbinding tussen de verschillende niveaus te
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realiseren, zodat onderling geen grote verschillen ontstaan en gremia elkaar stimuleren
in plaats van afremmen.
Het creëren van een gezamenlijk werkproces: dit kan helpen om (vage) discussies over
taken en verantwoordelijkheden om te zetten in praktische vragen en bedrijfsmatige
oplossingen. Het is van belang te weten hoe wordt gestuurd op de samenwerking. Zijn
er informele overlegstructuren en werkgroepen? Vindt sturing op informele wijze plaats
op basis van vertrouwen, of juist door middel van formele gezagsrelaties?
Het vinden van een belangenbalans tussen partners en doelen is ook van belang.
Verschillen in belangen worden wel waargenomen, maar ook beschouwd als iets waar
niets aan te doen valt. Bij het bepalen van het maatschappelijk doel van de
samenwerking moet rekening worden gehouden met de belangen van de partners.
Partners bereiken daarover een akkoord of buigen ambities tijdig om.
Wij voegen daar op basis van ons literatuuronderzoek aan toe dat met name de verhouding
tussen enerzijds de intenties en de samenwerkingsregie op strategisch niveau en anderzijds
de uitvoering op het operationele niveau onze bijzondere aandacht krijgt. De diverse
innovatieprojecten veronderstellen immers een samenwerking op strategisch niveau van
partijen die gezamenlijk optrekken, maar het succes van de samenwerking is afhankelijk van
het vermogen van betrokken partijen om de doelstellingen te vertalen en uit te werken op
operationeel niveau, en omgekeerd.
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4

Onderzoeksdesign

4.1

Inleiding
In het onderzoek naar co-makership zijn de volgende fasen doorlopen. In eerste instantie is
op basis van samenvattingen van de projecten en in overleg met HPBO verkend welke
projecten samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven realiseren. Daarbij hebben we
ons beperkt tot projecten die zijn gestart in 2005, 2006, 2007 en 2008, omdat deze
projecten al in redelijke mate verankerd kunnen zijn.
Uit de projectplannen die zijn ingediend bij het Innovatiearrangement blijkt dat met de
samenwerkingsverbanden verschillende doelen worden nagestreefd: nieuwe opleidingen
gericht op het bedrijfsleven, meer instroom van nieuwe werknemers (en dus ook een
toename van de instroom in leerlingenaantallen), schaalvoordelen door gezamenlijke
voorzieningen, bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen in zowel bedrijfsleven als onderwijs.
Ook is de samenwerking soms heel tijdelijk van aard met steeds wisselende partijen, of juist
langdurig met een aantal vaste partners.
Om een beeld te krijgen van kansrijke samenwerking hebben we een selectie gemaakt van
de projecten onder het Innovatiearrangement die aan de volgende criteria voldoen:
Het gaat om samenwerkingsverbanden van school en bedrijf (scholen en bedrijven) of
om samenwerking tussen school en intermediaire partij/private opleider
Die werken aan de oplossing van een duurzaam (‘taai’) beleidsprobleem (instroom
vakmanschap, innovatie)
Waar zowel bedrijfsleven als onderwijs een rol speelt in het ontwerp en/of de uitvoering
van het onderwijs (co-makership)
Waar financiële, menselijke, organisatorische en/of fysieke middelen worden
uitgewisseld tussen onderwijs en bedrijf
Die gericht zijn op upgrading van (toekomstige) arbeidskrachten (alle projecten)
En zich bevinden in een fase van uitvoering of verankering (fase 2 en 3 in de
samenwerkingsprocessen, zie hoofdstuk 2).
Op basis van deze criteria hebben we 20 projecten geselecteerd. De diversiteit tussen de
projecten bleek groot. Om uitspraken te kunnen doen over de bestendigheid en de factoren
die van belang zijn om samenwerking bestendig te maken, hebben we aangenomen dat het
zinnig is om de vormen van samenwerking niet op een hoop te gooien, maar een ordening
aan te brengen. Er worden vergelijkbare samenwerkingsvormen onderscheiden, waardoor
het mogelijk is om uitspraken te doen over bestendige samenwerking per
samenwerkingsvorm.

4.2

Onderzoeksdesign
Bij het definiëren van de modaliteiten zijn we vooral op inductieve wijze te werk gegaan
door te bezien welke projecten vergelijkbare organisatorische aspecten kennen. Deze
indeling verantwoorden we op basis van criteria uit de literatuur. Voor ieder van de
modaliteiten zijn vervolgens 2 projecten geselecteerd die het best voldeden aan
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bovengenoemde criteria. Om dat te bepalen is gebruik gemaakt van
projectenbeschrijvingen, auditverslagen, de ervaringen van de procesmanagers van HPBO
en die van de onderzoekers van ecbo. De reden om per modaliteit 2 projecten te selecteren
is vergelijkbaarheid: om per modaliteit inzichtelijk te maken aan welke voorwaarden
samenwerking moet voldoen om van een duurzaam karakter te zijn. Overigens bleek in een
later stadium dat een van de geselecteerde casussen (RDM) niet goed bij een van de
modaliteiten bleek te passen, waarna deze verder niet is meegenomen in het onderzoek.
Criteria op basis waarvan de projecten in modaliteiten kunnen worden onderscheiden:
Welke partijen zijn betrokken: enerzijds samenwerking tussen school en bedrijf en
anderzijds samenwerking tussen school en intermediairs (zoals kenniscentra
beroepsonderwijs bedrijfsleven).
De duur van de samenwerking: de samenwerking is meer tijdelijk van aard (in de vorm
van korte projecten) of langduriger (bedrijf en onderwijs verbinden zich langduriger aan
de samenwerking).
De impact van de samenwerking op de bedrijfsprocessen van de partners: die van de
school (de onderwijsprocessen), die van het bedrijf (bedrijfsprocessen) of de
bedrijfsprocessen die worden vormgegeven in een nieuwe entiteit.
Op basis van deze criteria onderscheiden we de volgende 5 modaliteiten:
Modaliteit
Kenmerken
Geselecteerde
casussen
De school in het bedrijf

Samenwerking heeft met name impact op
bedrijfsprocessen.
Langdurig.

Onderwijs en bedrijfsleven
realiseren een nieuwe entiteit

Samenwerking wordt gerealiseerd in een
nieuwe entiteit (losstaand van school en
bedrijf).

IGO2C
Lerende wijkcentra
Den Haag
Sapfabriek
Kassenklas

Langdurig.
Het bedrijf in de school

Samenwerking heeft met name impact op
onderwijsprocessen.

Waterfabriek

Langdurig.
Tijdelijke samenwerking school
en bedrijf (bedrijfsprojecten)

Samenwerking tussen school en bedrijf is
steeds op tijdelijke basis.
Impact kan divers zijn: meer op onderwijs,
bedrijfsproces of in nieuwe entiteit.

Achterhoekse
Maakindustrie
Value in the Valley

Tijdelijk.
Samenwerking van school en
intermediair

Samenwerking tussen school en
intermediaire organisatie (kbb) of private
opleider.

Dutch Health Tech
Academy (DHTA)
Automotive College

Langdurig.

Ontwikkelen beschrijvingskader
Op basis van de literatuurstudie zijn een aantal veronderstellingen geformuleerd waaraan de
samenwerking moet voldoen om van een bestendig karakter te kunnen zijn (zie hoofdstuk
2). Op grond daarvan is een beschrijvingskader ontwikkeld voor de casussen.
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Dataverzameling
In deze fase zijn de geselecteerde 9 casussen in kaart gebracht aan de hand van het
beschikbare schriftelijke projectmateriaal (projectplannen, tussen- en eindrapportages,
auditverslagen, schouwingen en verslagen van gesprekken met HPBO-procesmanagers).
Vervolgens zijn aanvullende interviews gehouden met de belangrijkste stakeholders op
locatie (voor een overzicht van geïnterviewde personen: zie bijlage). Voor alle projecten is
steeds een vertegenwoordiging van de samenwerkingspartners te spreken.
Analyse
In de volgende hoofdstukken worden per modaliteit bovenstaande aspecten van de
verschillende casussen beschreven. De casussen zijn per modaliteit onderling vergeleken.
Ieder hoofdstuk sluit af met de kenmerken van een modaliteit en de factoren die de
samenwerking bestendigen.
Ieder hoofdstuk is ter validering voorgelegd aan de geïnterviewden. Tevens is een
werkbijeenkomst georganiseerd waar geïnterviewden gezamenlijk hebben gereflecteerd op
de sterkten en zwakten van ieder van de modaliteiten.
Vervolgens zijn in het laatste hoofdstuk de belangrijkste kenmerken van de 5 modaliteiten
opgenomen, de onderscheidende criteria van samenwerkingsverbanden beschreven en een
aantal factoren benoemd die van belang zijn om de samenwerking te bestendigen.

4.3

Beschrijvingskader van de modaliteiten
In de volgende hoofdstukken volgt steeds een systematische beschrijving van de
modaliteiten op basis van een aantal aspecten. We besteden achtereenvolgens aandacht
aan:
1 een korte samenvatting van de casussen;
2 de aanleiding tot samenwerking, ofwel de gedeelde ambitie van de partners;
3 de vernieuwingen die zijn gerealiseerd;
4 de investeringen die de verschillende partijen hebben gedaan en de opbrengst die men
daarvan verwacht of al heeft weten te realiseren;
5 de belangen die betrokken partners hebben om de samenwerking op een bepaalde
manier vorm te geven;
6 de condities die noodzakelijk zijn om de samenwerking te realiseren:
a het leggen van verbindingen binnen en tussen organisaties;
b de wijze waarop de samenwerking wordt aangestuurd en de rol van het onderlinge
vertrouwen;
c de eisen die de samenwerking stelt aan de professionalisering van de betrokken
partners;
d de risico’s die de samenwerking in de betreffende modaliteit met zich meebrengt;
e een inschatting van de betrokken partners over de toekomstige ontwikkeling van de
samenwerking.
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een puntsgewijze samenvatting van de belangrijkste
kenmerken van de modaliteit en factoren die bijdragen aan bestendigen van de
samenwerking.
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5

Modaliteit 1: De school in het bedrijf

5.1

Inleiding
Deze modaliteit kenmerkt zich door het feit dat het leerproces (voor een deel van de
opleiding) is verplaatst naar het bedrijf. In zekere zin geldt dat voor alle opleidingen in het
beroepsonderwijs omdat iedere opleiding een bpv-component in zich heeft waar de
praktijkbegeleiders vanuit de bedrijven zich inzetten om studenten te begeleiden. Wat de
voorbeelden onder deze modaliteit anders maakt is dat het bedrijfsleven een relatief grotere
rol speelt bij het opleiden van de deelnemers: de impact op de bedrijfsprocessen is
aanzienlijk omdat er voor een langere periode een groep studenten wordt geplaatst.

Lerende wijkcentra
In wijkcentra in Den Haag zijn leerafdelingen opgezet waar een groep studenten vanuit de opleidingen
welzijn gedurende een half jaar samen activiteiten voor de buurtbewoners in de wijk uitvoeren. De
studenten worden begeleid door agogen uit de wijkcentra en door docenten van de school. Deze
docenten zijn fulltime op de werkplek aanwezig. Zowel de school als het bedrijf heeft baat bij deze
vorm van samenwerking: de studenten voeren extra activiteiten uit waar wijkcentra vanwege
bezuinigingen niet meer aan toe komen én ervaren wat het werk inhoudt waardoor ze gemotiveerder
en beter toegerust zijn. De school realiseert voldoende stageplaatsen voor de studenten en kan door
het volume aan studenten een docent op de werkplek stationeren, hetgeen de kwaliteit ten goede
komt.
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IGO2C (=I go to sea)
Nederlandse reders kampen met een tekort aan instroom van Nederlandse jongeren op de
zeeschepen. Daarom zijn acht zeeschepen uitgerust met een onderwijsdek (een oefenbrug). Per schip
varen acht mbo’ers twee keer een half jaar mee, die worden begeleid door een daarvoor opgeleide
officier (On Board Trainingsofficier). De begeleiding, de interactie tussen de studenten, de op de
schepen ingerichte oefenbrug plus klaslokaal voor groepsinstructie en de ontwikkelde werkboeken
moeten leiden tot beter gemotiveerde studenten die de opleiding afronden en instromen in de sector.
Daarnaast wordt vmbo’ers de mogelijkheid geboden een snuffelstage van een week op de schepen te
doorlopen.

In beide casussen wordt de samenwerking van de opleiding gerealiseerd tussen school en
één groot bedrijf of organisatie. De doelstelling van beide projecten is de instroom in de
desbetreffende bedrijfstak te vergroten en een relatief hoge uitval gedurende de opleidingen
te reduceren. Het verbeteren van de kwaliteit van het praktijkleren moet ertoe leiden dat
studenten zich binden aan opleiding en bedrijf.
IGO2C

Lerende wijkcentra

Bedrijfspartners

Rederij Spliethoff

Wijkcentrum Stichting Mooi
Escamp

Onderwijspartners

Mbo: Maritieme Academie (Nova Colllege)

Mbo: ROC Mondriaan

Vmbo: Maritieme Academie (DunaMare
Onderwijsgroep)

Vmbo: Zuidwest

Hbo: Maritieme Academie

Hbo: Haagse Hogeschool,
InHolland

(Hogeschool van Amsterdam)
Overige partners

5.2

-

KBB Calibris

Aanleiding tot samenwerking, gedeelde ambitie
Instroom in opleiding en sector
Bij de betrokken bedrijven is er een duidelijke aanleiding om samenwerking met het
onderwijs aan te gaan. In het project IGO2C is de aanleiding het geringe aantal Nederlandse
jongeren dat kiest voor een loopbaan op de zeeschepen. Nederlandse jongeren zijn gewenst
in de scheepvaart vanwege hun inzet en bereidheid tot leren. De instroom in de opleiding is
gering en de uitval gedurende de opleiding is te hoog. Als jongeren al kiezen voor de
Maritieme Academie zijn ze eerder geneigd te kiezen voor de binnenvaart omdat het hun
eerder in de loopbaan een hoger salaris oplevert. Om deze jongeren te interesseren voor de
zeevaart wil men kwalitatief goede stageplaatsen realiseren en al in het vmbo een
snuffelstage van een week aanbieden op de schepen, waardoor ze het werk al vroeg
ervaren en een gefundeerde keuze kunnen maken. Deze jongeren varen op de zeeschepen
mee van Antwerpen naar Finland.
In de wijkcentra zijn de bezuinigingen een belangrijke aanleiding om samen te werken met
het onderwijs. Door de inzet van studenten kunnen de wijkcentra toch de activiteiten
ontplooien die ze anders vanwege de bezuinigingen hadden moeten afstoten. Tegelijkertijd
leren studenten daardoor de sector kennen. De school zet studenten van verschillende
opleidingen en niveaus in waardoor leerlingen de betekenis van werk al vroeg in de
opleiding ervaren in de verwachting dat dit bindend werkt en de uitval gedurende de
opleiding afneemt.
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5.3

Gerealiseerde vernieuwingen
In IGO2C heeft het bedrijf (rederij Spliethoff) op een aantal zeeschepen een oefenbrug
gebouwd en een leslokaal, extra slaapvertrekken en een gymzaal ingericht zodat een groep
van acht mbo’ers (niveau 4) gedurende twee keer een half jaar op de zeeschepen kan leren
en werken. Ook in de Lerende wijkcentra zijn faciliteiten ingericht om een groep studenten
te kunnen laten werken. Bij de Lerende wijkcentra werken studenten van verschillende
niveaus en opleidingen samen om extra activiteiten te ontplooien in de wijk.
Beide bedrijven hebben personeel vrijgemaakt om de begeleiding van de jongeren op zich te
nemen. Bij de wijkcentra is deze begeleiding vanuit het bedrijf nog aangevuld met
begeleiders vanuit de school. Twee docenten zijn fulltime in de wijkcentra aanwezig. Voor de
begeleiders uit de bedrijven zijn opleidingen ontwikkeld en functieprofielen aangepast.
Bij IGO2C zijn geen docenten op de werkplek aanwezig. Er is hier sprake van overdracht:
studenten leren op school onder begeleiding van docenten en leren in het bedrijf onder
begeleiding van bedrijfsbegeleiders of OBTO’s (On Board Trainingsofficieren). Overdracht
van hetgeen geleerd wordt verloopt voornamelijk via werkboeken en via een (nog te
verbeteren) internetverbinding aan boord waardoor docenten tussentijds kunnen
communiceren met studenten.
IGO2C

Lerende Wijkcentra

Aantal deelnemers
gedurende
projectperiode

Groepen vmbo’ers op
kennismakingsstage

Kennismakingsstages vmbo’ers:

40 mbo’ers (steeds groepen
van 8 studenten)

20 helpenden zorg en welzijn, niveau 1
en 2

Veranderingen in het
primaire proces

2* half jaar leren in bedrijf (3e
en 4e leerjaar mbo)

Beroepspraktijkvorming in het
wijkcentrum

Groep van 8 studenten

2 docenten begeleiden studenten op
locatie

60 studenten van niveau 3, 4 en 5

Opdrachten a.d.h.v.
opdrachtenboek
Ondersteuningslessen op
locatie

Mbo’ers niveau 3 en 4 en hbo’ers als
buddy’s van mbo’ers niveau 1 en 2
Ondersteuningslessen op locatie

Instructie a.d.h.v. oefenbrug
Veranderingen in het
secundaire proces

Trainingsofficieren
(praktijkbegeleiders) opgeleid

10 praktijkbegeleiders/agogen opgeleid
door Calibris

De oefenbrug op de zeeschepen wordt benut om studenten bekend te maken met het werk
op de schepen zonder dat de bemanning te veel in de weg wordt gelopen. Vmbo’ers
brengen een week door op de schepen als snuffelstage waardoor ze al kunnen ervaren wat
het werk op de zeeschepen inhoudt. De mbo’ers krijgen instructie op de oefenbrug. Ze
werken met een opdrachtenboek en krijgen ondersteuningslessen in het leslokaal.
Op de zeeschepen is het nog zoeken naar optimale inzet van de oefenbrug; de oefenbrug is
een simulatie en handelingen hebben daardoor geen daadwerkelijk effect op bijvoorbeeld de
koers van het schip. Wel is de oefenbrug goed te benutten wanneer studenten net aan
boord zijn. Bij aanvang van het project wilde men de studenten twee keer een half jaar als
groep inzetten op de schepen. De projectleiding denkt er nu over om de tweede stage te
vervangen door een individuele stage omdat studenten de behoefte hebben om als
volwaardig lid van de bemanning mee te varen. Om studenten diverse praktijkervaringen op
te laten doen worden werkzaamheden op de zeeschepen gestuurd door de opdrachten in de
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praktijkboeken. Bij de Lerende wijkcentra zijn het de docentbegeleiders op de werkplek en
de agogen uit de wijkcentra die diversiteit in werkzaamheden organiseren.

5.4

Belangen
De impact op de arbeidsprocessen in de bedrijven is in deze modaliteit groot in vergelijking
met de andere modaliteiten. Waarom doen bedrijven dit? En vanuit welk belang vullen de
onderwijsinstellingen hun rol in?
De mate waarin de gekozen oplossingen impact hebben op de school verschilt voor beide
casussen. Bij de Lerende wijkcentra is die groter: docenten zijn permanent in het bedrijf
aanwezig, terwijl dat bij IGO2C niet het geval is.
Toegang tot studentenmarkt en binding aan de sector
Een belangrijke reden voor de reder in de casus IGO2C is dat de samenwerking op langere
termijn tot een grotere instroom van jongeren in de sector zal leiden. Via de school verschaft
het bedrijf zich toegang tot de studentenmarkt en werkt het mee om jongeren al vroeg in
hun schoolloopbaan voor de sector te interesseren.
Er is grote bereidheid om het project tot een succes te maken.
Ook bij de Lerende wijkcentra wil men jongeren positieve ervaringen laten opdoen op de
werkvloer en hen binden aan de sector. Door de samenwerking doen de jongeren al vroeg in
de opleiding betekenisvol werk, waardoor de uitval afneemt.
Complementaire kennis
In de beide casussen brengt de school expertise in bij het begeleiden van de leerprocessen.
Het bedrijf biedt een werkomgeving waar jongeren hun ervaring kunnen opdoen. De
combinatie moet ertoe leiden dat studenten op een relatief beschermde wijze kennis kunnen
maken met het werk en leren om praktijk en theorie met elkaar te verbinden.
Voorheen was de kwaliteit van de begeleiding afhankelijk van de bereidheid en
deskundigheid van het aanwezige personeel. Zo kon een jonge student op een schip
terechtkomen met een Russische kapitein die weinig oog had voor de opleidingsbehoefte
van de jongere.
Door de participatie van docenten op de werkplek is het mogelijk om ontwikkelingen in de
bedrijven te vertalen naar het onderwijs. In de welzijnsopleidingen zijn de curricula dan ook
aangepast. Bij IGO2C participeren docenten niet op de werkplek, waardoor noodzakelijke
veranderingen in curricula voor docenten op school minder zichtbaar zijn. Noodzakelijke
aanpassingen op de werkplek of op school worden uitgewisseld tussen de projectleider van
de school en de HRM-functionaris van het bedrijf. Het goede contact tussen deze personen
wordt als een belangrijke succesfactor gezien.
In de interviews met de vertegenwoordigers vanuit de bedrijven geeft men bij de beide
casussen aan dat de samenwerking de bedrijven meer inzicht heeft geboden in de wijze
waarop ze leerprocessen moeten aan sturen: jongeren los laten, ze in groepen aan het werk
zetten, inspelen op leervragen. Zo blijkt bij IGO2C dat de training in pedagogisch-didactische
vaardigheden (een training van een week op de onderwijsinstelling) die de OBTO’s hebben
gevolgd, aansluit bij een behoefte op de schepen om meer aandacht te schenken aan de
ontwikkeling van personeel. De HRM-afdeling van Spliethoff heeft besloten dat alle officieren
aan boord voortaan een dergelijke training krijgen.
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Ook in de Lerende wijkcentra zien we een dergelijke spin-off in de samenwerking. In de
welzijnssector wordt de laatste jaren een omslag gemaakt van ‘u vraagt wij draaien’ naar
een filosofie van ‘hulp op afstand’. In de nieuwe werkwijze opereren agogen meer op
afstand: zij begeleiden de cliënt maar nemen geen taken over. Juist het versterken van het
steunsysteem van de cliënt is de ambitie. Die andere rolinvulling sluit naadloos aan op de
begeleiding die studenten nodig hebben. Het project is daarmee ook als hefboom te zien
voor de nieuwe werkwijze van de agogen.
Schaalvoordelen
Door geen individuele studenten maar een groep studenten te plaatsen kan een bedrijf
en/of school het zich veroorloven om deskundigheid voor begeleiding vrij te maken. De
studenten worden op enkele locaties ingezet en daaromheen wordt begeleidende expertise
ontwikkeld. Bovendien leveren de studenten, in de casus Lerende wijkcentra, extra
menskracht waardoor bezuinigingen in de sector worden opgevangen. Vanuit de school
geldt hetzelfde. Doordat een groep wordt geplaatst, is het mogelijk begeleiding op de
werkplek te realiseren en is het zinvol om te investeren in ondersteuning van het leren door
bijvoorbeeld materialen te ontwikkelen.

5.5

Investeringen en opbrengsten
In IGO2C is de behoefte van de reder om studenten te werven én gedurende de opleiding
en daarna te behouden zo groot, dat men bereid is tot forse investeringen (overigens
aangevuld met een bijdrage vanuit een stimuleringsfonds uit de branche en HPBO). De
ontwikkelkosten van het project IGO2C zijn zo hoog vanwege de oefenbruggen, leslokalen
en extra hutten die op meerdere zeeschepen worden gebouwd. Maar het zijn wel
investeringen voor de lange termijn.
Betrokken partners in de Lerende wijkcentra zetten vooral menskracht in en in mindere mate
faciliteiten. Bij IGO2C zet het bedrijf naast mankracht en faciliteiten ook financiële middelen
in om projectdoelen te realiseren.
Kosten project

IGO2C

Lerende wijkcentra

Investering partners

Scholen: gezamenlijk
€ 100.000

Mondriaan: € 243.000

Rederij Spliethoff € 1.400.000

Overige scholen: gezamenlijk
€ 141.000

Vaderlands Fonds
€ 2.500.000

St. Mooi Escamp: € 228.000

Subsidie
Innovatiearrangement

€ 1.000.000

€ 408.000

Totale projectkosten

€ 5.000.000

€ 1.074.000

OVDB: € 54.000

Een overeenkomst tussen beide casussen is dat de bedrijven investeren in de
professionalisering van hun medewerkers. Personeel wordt vrijgemaakt en getraind om
jongeren te begeleiden. De bedrijven zijn bereid tot die investering omdat deze hun wat
oplevert in de vorm van extra menskracht (Lerende wijkcentra) of meer instroom van
Nederlandse jongeren (IGO2C). Een meerwaarde van begeleiding op de werkplek door
docenten is dat daardoor de kwaliteit van het praktijkleren verbetert en dat de studenten
daardoor voeling houden met de praktijk. Ook ontstaat er in de bedrijven meer oog voor
leer- en ontwikkelprocessen van studenten en eigen medewerkers.
Krachten bundelen voor vakmanschap
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Zijn er al opbrengsten aantoonbaar op het niveau van de studenten? De verwachting is dat
de opleiding aantrekkelijker wordt voor studenten door het verbeteren van de kwaliteit van
het praktijkleren. Dit moet leiden tot een hogere instroom (vroeg kennismaken met de
sector) en minder uitval (door kwaliteit van begeleiding, ervaren van werk) van studenten.
In de Lerende wijkcentra ervaart men al een afname van de voortijdige uitval. De leerlingen
uit niveau 1 en 2 van de opleiding zorg en welzijn die in de wijkcentra participeren vallen
nauwelijks uit:
“De uitval is minder dan 5%, terwijl dat in reguliere trajecten wel tot 40% kan oplopen.
Door ze direct in te zetten ervaren jongeren dat ze een betekenisvolle bijdrage leveren aan
de maatschappij. Voor deze groepen met een vaak complexe problematiek is dat een
enorme opsteker. Door samenwerking met studenten uit niveau 3 en 4 zien ze ook wat een
mogelijk arbeidsperspectief is.”
De ambitie om door inzet van studenten ook moeilijk bereikbare jongeren in de wijk te
motiveren tot het volgen van een opleiding – de studenten als rolmodel – is niet
waargemaakt. Voor IGO2C is het nog te vroeg om aan te kunnen tonen of de instroom
daadwerkelijk toeneemt en/of de uitval vermindert. Wel ziet de projectleiding dat er een
betere verbinding is gelegd tussen werken en leren. In de oude situatie ervoeren de
studenten de tijd op de schepen als positief, maar begonnen ze pas aan het eind van de
stageperiode aan het doorwerken van hun opdrachtenboek. Nu wordt er continu een
verbinding gemaakt tussen werkprocessen en leerprocessen. Een bijkomend voordeel is dat
sommige studenten sneller door hun opleiding gaan.
Of de kosten-batenverhouding voor ieder van de partners positief is, is moeilijk eenduidig te
beoordelen. Investeringen verdienen zich pas op langere termijn terug. En zichtbare
resultaten in de vorm van meer instroom in de bedrijven, zoals bij IGO2C, zijn nog niet
aantoonbaar te maken. Bij de wijkcentra zijn al wel gunstige resultaten zichtbaar, zowel voor
de school (minder uitval) als voor het bedrijf (extra mankracht). Wel wordt tijdens het
interview vanuit het wijkcentrum de vraag opgeworpen of de begeleiders die het vrijmaakt
niet door de school te financieren zijn. Het bedrijf neemt immers een deel van de
onderwijstaken op zich. Afstemming van de specifieke taakverdeling en financiering kan dus
een terugkerend punt van discussie zijn.

5.6

Condities
In deze paragraaf gaan we in op een aantal voorwaarden die de samenwerking binnen deze
modaliteit versterken of verzwakken.
Verbinden in en tussen organisaties
In beide casussen wordt de aanleiding om te gaan samenwerken gevoeld op strategisch
niveau. Te veel studenten vallen gedurende de opleiding uit of de instroom in de bedrijfstak
is van onvoldoende omvang. De bereidheid om als bedrijf en school samen op te trekken is
groot. Maar dat betekent dat op het operationele niveau (van docenten en werknemers)
anders moet worden gewerkt.
In IGO2C worden de tekorten op het strategische niveau in het bedrijf gevoeld. Het
strategische niveau vraagt echter aan het operationele niveau om de studenten te
begeleiden. Personeel op de schepen dient bereid te zijn om zich te ontwikkelen tot
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trainingsofficier en open te staan voor een groep jongeren aan boord. Het werven van de
trainingsofficieren, de OBTO’s, vergde wel enige inspanning. Wanneer er onvoldoende
bereidheid was bij de zittende bemanning werden ze elders geworven. De aanwezigheid van
een groep studenten op de zeeschepen blijkt geen probleem te zijn. De bemanning
waardeert hun aanwezigheid.
Ook in de Lerende wijkcentra dienen de strategische doelen te worden vertaald naar het
operationele niveau: zowel agogen als docenten kregen andere rollen. “Twee jaar waren
nodig om elkaars werelden te leren kennen en effectieve samenwerking te bereiken. In dit
proces zijn ook docenten afgehaakt die niet mee wilden met deze ontwikkeling.” Het werken
met een kleine overzichtelijke groep enthousiaste medewerkers bleek een van de
succesfactoren.
Docenten die in de bedrijven werken moeten niet los komen te staan van de processen op
school, aldus de projectleiding van de Lerende wijkcentra : “Verbindingen blijven leggen
tussen bedrijf en school blijft een uitdaging. Docenten in de praktijk worden door de
schooldocenten als luxepaarden gezien omdat men geen last zou hebben van allerlei
schoolse zaken zoals vergaderingen.” Om voldoende binding te houden tussen school en
wijkcentrum zou men bij voorkeur een extra persoon aanstellen die in contact blijft met
zowel de uitvoerende als de leidinggevende niveaus in beide organisaties. Maar het is nog
zoeken naar financiële middelen om dat mogelijk te maken.
Sturing en vertrouwen
De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is in beide casussen op informele wijze
vormgegeven. Zo is bij de start van de Lerende wijkcentra wel een convenant afgesloten,
maar men werkt nu vooral samen op basis van vertrouwen. De samenwerking kent bij beide
casussen al een langere voorgeschiedenis, al jaren weten school en bedrijf elkaar te vinden
voor invulling van de beroepspraktijkvorming en bij het opleiden van zittend personeel. In de
wijkcentra is het idee voor inzet van studenten ontstaan bij de voorgangers van de huidige
leidinggevenden. De samenwerking strekt zich uit over meerdere terreinen. Zo werkt men
ook samen in zogenaamde verzuimteams voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Ook
in de casus IGO2C kennen bedrijf en school elkaar al langer in het kader van de
beroepspraktijkvorming. Ook hier wordt vooral op basis van vertrouwen gewerkt.
Professionalisering
Deze modaliteit vraagt om professionalisering van de begeleiders in de praktijk. In de
Lerende wijkcentra, waar twee docenten fulltime aanwezig zijn om jongeren te begeleiden,
leren zij om einddoelen van de onderwijsprogramma’s voor ogen te houden en de
lesprogramma’s los te laten. Ook het schoolse curriculum moest aangepast. Om studenten
voor te bereiden op het werk in de wijkcentra moesten onderdelen uit het schoolse
curriculum naar voren gehaald.
In beide casussen zijn bedrijfsbegeleiders intensief betrokken bij de begeleiding van een
groep studenten. Dit vraagt om andere competenties: het begeleiden van groepsprocessen,
het aansturen van studenten. In beide casussen hebben zij daarvoor een training gevolgd.
Ook dient zowel nautische als werktuigkundige begeleiding aan boord aanwezig te zijn.
Risico’s
Als een belemmering ziet men de regelgeving. Vanuit het ministerie is dat bijvoorbeeld de
850 urennorm waaraan scholen moeten voldoen (Lerende wijkcentra). Of voorschriften
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vanuit de branche waardoor studenten verplicht zijn een minimum aantal uren op de
schepen door te brengen, waardoor het lastig is om de opleiding versneld te doorlopen.
Een ander punt van zorg is of de inhoudelijke disciplines wel voldoende aandacht krijgen.
Hoewel men de interactie met andere disciplines als een belangrijke meerwaarde ziet van
het samenwerken in het bedrijf, speelt wel de vraag of de eigen discipline nog voldoende
aan bod komen. Zeker omdat bij de reder een toenemende behoefte bestaat aan
specialisatie van medewerkers. Het gevaar is dat de kennis in de opleiding verwatert.

5.7

Toekomst
Beide projecten zijn begonnen met één groot bedrijf waarmee wordt samengewerkt.
Vanwege hun omvang kunnen hier grotere groepen studenten worden geplaatst en is het
bedrijf in staat personeel in te zetten om de groep intensief te begeleiden. De keuze om met
één organisatie samen te werken is bewust gemaakt. Zo zijn door de school die bij IGO2C
betrokken is al eerder projecten gestart waaraan meerdere onderwijsinstellingen deelnamen.
De ervaring leert dat dan maar moeilijk tot resultaten wordt gekomen. In het project
Lerende wijkcentra is men bezig om het concept ook uit te rollen in de zorgsector. Binnen
IGO2C is men nog bezig het huidige onderwijsconcept te optimaliseren. Daarna is het de
ambitie om opbrengsten uit het project te verbreden binnen het bedrijf en bij andere
onderwijsinstellingen en reders.

5.8

Hoofdkenmerken van ‘de school in het bedrijf’
Deze modaliteit kenmerkt zich door een langdurige samenwerking tussen onderwijs en
bedrijf. Deze samenwerkingsvorm heeft relatief veel impact op de bedrijfsprocessen in
vergelijking met de overige modaliteiten. Wel zien we dat men dit tracht te ondervangen
door zoals bij IGO2C een oefenbrug in te richten, zodat de werkprocessen van de
bemanning zo min mogelijk worden verstoord. Het bedrijf voert in deze modaliteit mede de
regie op de leerprocessen van de leerlingen. Bedrijf en school verbinden zich voor langere
tijd aan elkaar. De bedrijven voelen urgentie om betrokken te zijn bij het opleiden van
deelnemers zodat voldoende instroom en vakmanschap van afgestudeerden wordt
gerealiseerd.
In de specifieke casussen is het leerproces van studenten (voor een deel van de opleiding)
verplaatst naar het bedrijf. Een groep studenten is voor langere tijd werkzaam in het bedrijf.
Socialisatie in de bedrijfsomgeving speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast wordt er ook
theorie aangeboden in de bedrijfsomgeving. Het bedrijfsleven speelt in deze modaliteit een
relatief grotere rol bij het opleiden van de deelnemers: het vraagt ook een forse investering
in de professionalisering van de bedrijfsbegeleiders. De impact op bedrijfsprocessen is
daarmee aanzienlijk. Bedrijven leveren een behoorlijke investering in de beroepsopleiding
van jongeren. Op lange termijn verwachten de bedrijven dat daar een instroom van
startbekwame jongeren tegenover staat.
Belangrijke aspecten in deze samenwerking:
De bedrijfsomgeving moet van voldoende omvang zijn om een groep studenten te
kunnen plaatsen.
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Urgentie bij de bedrijven om de inzet te leveren die deze samenwerking vraagt:
- om jongeren te binden aan de sector;
- om studenten in te zetten als arbeidskracht.
Voorwaarden om de werkplek voor studenten van meerwaarde te laten zijn:
Er zijn faciliteiten nodig om een groep studenten te kunnen laten werken/leren
(werkruimten, lokalen).
Er moeten voldoende relevante werkzaamheden worden aangeboden voor een groep
studenten (passend bij niveau en opleiding).
Men dient een balans te vinden tussen de eigen discipline en andere disciplines door
interactie met anderen.
Er moet worden geïnvesteerd in de professionalisering van begeleiders: voor het
begeleiden van het werk- en leerproces, voor het aansturen van groepen studenten.
Er moet een verbinding zijn met het onderwijsproces in de school: betrokkenheid van
docenten in school organiseren, studenten voorbereiden.
Opbrengsten moeten zich vertalen in meer instroom van jongeren in de sector en beter
toegeruste vaklieden. Een andere opbrengst is dat door de investering in de
professionalisering van nieuwe rollen in het bedrijf, men meer oog krijgt voor leerprocessen
van het eigen personeel.
Mogelijke risico’s van deze modaliteit voor samenwerking zijn:
De school is afhankelijk van één bedrijf.
Er moeten bindingen in stand worden gehouden tussen begeleiders in de praktijk en
docenten in school.
Het bedrijfsproces blijft vooropstaan en kan het leerproces overheersen.
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6

Modaliteit 2: Onderwijs en bedrijfsleven realiseren een
nieuwe entiteit

6.1

Inleiding
In deze modaliteit creëren de school en het bedrijfsleven gezamenlijk een nieuwe entiteit,
een zelfstandige leerwerkomgeving, waar studenten afkomstig uit verschillende opleidingen
kunnen leren in en van de praktijk.

Sapfabriek
In Ede hebben school en bedrijfsleven de Sapfabriek neergezet. De Sapfabriek is een oplossing voor
personeelstekorten in de procestechniek en zorgt voor een betere voorbereiding van werknemers op
het werken in de levensmiddelenindustrie. De inbreng van het bedrijfsleven is noodzakelijk om te
waarborgen dat deelnemers de juiste expertise ontwikkelen. Omdat het bedrijfsleven het onderwijs
geen prioriteit kan geven, wil men de praktijk zo goed mogelijk nabootsen. Door studenten uit de
betrokken scholen in de regio voor een bepaalde periode in de Sapfabriek te plaatsen, laat men hen
ervaren wat het is om in een realistische bedrijfsmatige omgeving te werken, al is er ook ruimte en
aandacht voor leerprocessen. De Sapfabriek functioneert als een zelfstandige organisatie en heeft een
eigen directeur. Scholen kunnen onderdelen van het onderwijs inkopen bij de Sapfabriek. De
Sapfabriek op haar beurt zorgt voor de leeromgeving, opdrachten vanuit de bedrijven en begeleiding
van productie- en leerproces.
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Kassenklas
In de glastuinbouw in Noord-Holland werd een personeelstekort voorspeld vanwege het groeiende
aantal bedrijven dat zich in de regio vestigt. De instroom in de opleidingen is laag en het onderwijs
sluit onvoldoende aan op de ontwikkelingen in de branche. Personeel moet breed en flexibel inzetbaar
zijn en het gehele proces overzien (logistiek, techniek, laboratorium). In het project Kassenklas is door
bedrijven en school een opleidingskas opgezet waar leerlingen al vroeg in hun onderwijsloopbaan
kennis kunnen maken met het werk, onderdelen van hun opleiding kunnen volgen en waar onderzoek
kan worden gedaan voor bedrijven. De kas werd gehuisvest bij het proefstation in Zwaagdijk. In de
eerste jaren dat de kas in gebruik was bleek dat de exploitatiekosten te hoog waren; de school werd
daardoor te veel gedwongen een ondernemende rol te vervullen om de kas draaiende te kunnen
houden. Daarom is de samenwerking in de Kassenklas beëindigd. Ook bleken de personeelsproblemen
in de glastuinbouw minder urgent dan tevoren gedacht. Ze losten zich deels vanzelf op. Vervolgens is
met de samenwerkende zaadbedrijven (Seed Valley) een nieuw plan gemaakt voor een opleidingskas
op het schoolterrein. Op deze locatie zijn de exploitatiekosten fors lager. Met subsidie van het
ministerie van ELI zal de kas de komende jaren worden gerealiseerd.

Kenmerken
In beide casussen is een nieuwe leerwerkomgeving, respectievelijk een kas en een fabriek,
opgezet door investeringen van een groot aantal partners. Diverse bedrijven, scholen,
andere sponsoren en kennisinstellingen (technocentra, proeftuin) zijn erbij betrokken. Zij
zetten expertise in om de leeromgevingen te realiseren, en dragen financieel bij of leveren
faciliteiten.
De leeromgevingen zijn bij aanvang los van de school opgezet. Ze dienen financieel
zelfstandig te draaien en hebben een eigen management. Studenten uit diverse opleidingen
voeren een deel van hun curriculum uit in de kas of fabriek.

Bedrijfspartners

Onderwijspartners

Kassenklas

Sapfabriek

Rabobank

Friesland Foods

Syngenta bv

Heinz

Diverse bedrijven (10)
onderzoeksopdrachten aangeleverd

Rabobank

Mbo en vmbo: Clusius College

Mbo: ROC A12, Groenhorst
College

Praktijkonderwijs West Friesland

Deli XL (aandeelhouders zonder
winstoogmerk)

Vmbo: Het Streek
Hbo: HAN, Larenstein
Overige partners

Ontwikkelingsbedrijf NHN

EMC Leren in bedrijf

KBB Aequor

Technocentrum De Vallei

Proeftuin Zwaagdijk
Kosten project

(onbekend)

Onderwijspartners: € 825.000
Bedrijven: € 285.000
Overige partners: € 270.000

Subsidie
Innovatiearrangement

(onbekend)

€ 800.000

Totale projectkosten

(onbekend)

€ 2.180.000
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6.2

Aanleiding tot samenwerking, gedeelde ambitie
Instroom in sector en opleiding, aansluiting op praktijk
De aanleiding om de beide leerwerkomgevingen op te zetten vormt het (verwachte) tekort
in de bedrijven aan goed geschoold personeel. Aan personeelsleden wordt de eis gesteld dat
ze het productieproces kunnen overzien en met de nieuwste faciliteiten bekend zijn. De
beide gerealiseerde leerwerkomgevingen dienen daaraan bij te dragen.
Het doel van Kassenklas was een regionaal kennis- en opleidingscentrum voor de
glastuinbouw op te richten. Door het oprichten van een kennis- en opleidingscentrum wil
men de instroom in het onderwijs vergroten en de uitstroom kwalitatief versterken.
Studenten leren daar op aansprekende leerwerkplekken en voeren praktijkgerichte
opdrachten uit voor bedrijven.
De aanleiding voor de Sapfabriek is een groeiend tekort aan geschoolde technici in de Food
Valley. Het huidige onderwijs trekt onvoldoende studenten en spreekt het vermogen van
jongeren om problemen te leren oplossen, om mee te denken over verbeteringen en
vernieuwingen, onvoldoende aan. Ook is er de ambitie om een doorlopende leerlijn te
ontwikkelen. Via een leerwerkomgeving waarin bedrijf en school nauw samenwerken,
verwacht men deze doelen te bereiken.

6.3

Gerealiseerde vernieuwingen
In de nieuwe entiteiten, de Sapfabriek en de Kassenklas, worden bedrijfsmatige
productieprocessen en onderwijsleerprocessen geïntegreerd. Er is respectievelijk een
sapfabriek en een kas gerealiseerd, met ontmoetingsruimten en leslokalen. In de Sapfabriek
is na het realiseren van de leeromgeving veel aandacht uitgegaan naar optimalisatie van het
leerpotentieel van deze omgeving. De omgeving blijkt voor vmbo’ers geschikt voor een
langere periode, maar voor de hogere opleidingsniveaus (mbo 3 en 4 en hbo) alleen voor
een kortere periode (zie Van Vijfeiken, 2010). Studenten die in de kas werken zijn afkomstig
uit verschillende opleidingen. Studenten hebben te maken met een realistisch
productieproces, van werving tot aflevering, onder tijdsdruk. Daarbij is er ruimte (in
tegenstelling tot een bedrijfsomgeving) om het productieproces stil te leggen om aandacht
te kunnen geven aan het leerproces. De leerwerkomgevingen worden ook benut om
jongeren te laten kennismaking met het werken in de betreffende sector.
Kassenklas

Sapfabriek

Aantal deelnemers
gedurende
projectperiode

±100 deelnemers
vmbo/praktijkschool, 36 mbo’ers en
11 hbo’ers

Opbouw fabriek met inzet van
studenten

Verandering in het
primaire proces

Opleidingskas met leslokalen en
technische ruimten

2-3 dagen operationeel met
studenten vmbo, mbo 1 en 2,
gedurende half jaar
Hbo’ers projectmatig ingezet

Excursies, praktijklessen en
onderzoeksopdrachten voor
bedrijven

Opleidingsfabriek met doe-didactiek
Werkmeesters en leermeesters
begeleiden studenten

Leerwerkmeesters begeleiden
studenten
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6.4

Belangen
Toegang tot markt van studenten
Een van de belangen die de bedrijven hebben bij samenwerking met de scholen is dat zij
potentiële studenten al vroeg met het werken in de proces- of levensmiddelenindustrie of
tuinbouw in aanraking kunnen laten komen. Door een leerwerkomgeving neer te zetten
waar studenten zich de werkprocessen eigen maken, en waar ze kunnen rondkijken,
verwacht men dat jongeren zich aangesproken zullen voelen door het werk in de sector.
Ook voor de scholen zou dit een manier kunnen zijn om het leren aantrekkelijker te maken
door veel praktijk in de opleiding aan te bieden, zonder dat ze met allerlei afzonderlijke
bedrijven in onderhandeling moeten om dit te kunnen realiseren.
Complementaire kennis
In de nieuwe leerwerkomgeving zou men in staat moeten zijn om de expertise met
betrekking tot leerproces én productieproces optimaal te combineren waardoor deze voor
zowel school als bedrijf van meerwaarde is. In feite tracht men met beide
leerwerkomgevingen een brug te slaan tussen school en bedrijf. Hier kunnen studenten in
een bedrijfsmatige omgeving aan het werk, is ruimte om vertragingen in te brengen ten
behoeve van het leerproces en hen te ondersteunen met theorie. De nieuwe entiteit kan zich
specialiseren als intermediair tussen school en bedrijf: in het onderhouden van contacten
met bedrijven, het realiseren van investeringen door bedrijven, het werven van opdrachten,
het organiseren van trainingen voor werkenden. In de Sapfabriek zoekt men naar
optimalisatie van die rol: door extra opdrachten binnen te halen bij bedrijven die weer
leermogelijkheden bieden voor studenten, of door bij de scholen na te gaan hoe de fabriek
van meerwaarde kan zijn voor de studenten. Tevoren is echter onderschat wat het betekent
om van een werkomgeving ook een leeromgeving te maken. Het concept werkt alleen
optimaal als de werkprocessen zo ontworpen zijn dat er voldoende relevante leermomenten
uit te halen zijn (door bijvoorbeeld ruimte voor versnelling of vertraging in het proces in te
bouwen).
Niet voor alle docenten in de betrokken scholen is het vanzelfsprekend om studenten in te
zetten in de fabriek of kas. Docenten moeten gaan inzien hoe ze de leeromgevingen in
kunnen zetten voor het onderwijs. Het vraagt van docenten een andere rol: om het
leerproces van de student los te laten en in te spelen op onverwachte gebeurtenissen. Toen
docenten projecten in de kas gingen uitvoeren, begonnen ze de mogelijkheden te zien. Maar
de fysieke afstand tussen school en kas en recente reorganisaties op school droegen niet
positief bij aan het gebruik. In de Sapfabriek lukt het met een aantal opleidingen wel om
studenten een kortere of langere periode in de fabriek te laten werken. Het heeft wel enige
tijd gekost voordat duidelijk werd welke studenten (niveaus, opleidingen) in de Sapfabriek
kunnen leren. Bij aanvang was de verwachting dat een groot deel van de opleiding in de
fabriek kon worden doorgebracht, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Ook lukte het bij de
Sapfabriek niet om docenten van één van de participerende onderwijsinstellingen
enthousiast te krijgen en onderdelen van het curriculum in de fabriek te organiseren.
Ondanks het commitment op strategisch niveau kwam het niet tot concrete afspraken over
inzet van studenten. Vanuit de fabriek worden er wel kansen gezien: “Een kleine technische
opleiding kan niet alle expertise in huis hebben om jongeren op te leiden. De Sapfabriek kan
die expertise wel bieden.”
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Schaalvoordeel en efficiency
De bedrijven rondom de kas en de fabriek zoeken samenwerking om de sector te voorzien
van instroom die van voldoende niveau en voldoende omvang is. Door gezamenlijk te
investeren in een leerwerkomgeving ontstaat schaalvoordeel. Zo verwacht men een
leerproces te organiseren dat niet belastend is voor de bedrijven en het beste van beide
werelden, leren en werken, combineert. Bovendien kan deze leerwerkomgeving zich
specialiseren in de verbinding tussen leren en werken.

6.5

Investeringen en opbrengsten
In de beide casussen zijn bedrijven betrokken geweest bij de realisatie van de nieuwe
leeromgeving. Daarbij hebben de bedrijven inhoudelijke expertise geleverd over het
productieproces, de logistiek en/of de kwaliteitszorg. Het Technocentrum is betrokken bij het
opzetten en in stand houden van een actief netwerk van participerende bedrijven.
De betrokken bedrijven hebben er vooral belang bij dat er meer jongeren de sectoren
instromen en dat zij goed voorbereid worden op het werk in de sector. Het is vervolgens aan
de nieuw opgerichte leerwerkomgeving om dit samen met het onderwijs te realiseren. De
Sapfabriek en de Kassenklas zijn opgezet als zelfstandige entiteiten die financieel rendabel
moeten kunnen draaien. Voor het bestuur en management van de leerwerkomgevingen is
het zaak te zorgen voor voldoende studenten, voor onderwijskundige expertise en voor
bedrijfsmatige kennis over instandhouding van de leerwerkomgevingen.
In de kas in Noord-Holland blijkt de exploitatie uiteindelijk problematisch. De jaarlijkse
exploitatiekosten van zo’n 120.000 euro kunnen door de school niet worden gedragen.
Eerder was de gedachte dat met uitvoering van extra onderzoeksopdrachten voor bedrijven
de exploitatie kostendekkend te maken viel, maar de school voelde zich te veel in een
ondernemende rol geplaatst. Met name de huur van de grond, de energiekosten en de
arbeidskrachten maken de kas te duur. Daarom zet men nu in op een kas die op het
schoolterrein wordt neergezet. De kosten zijn daarmee fors teruggebracht en de school voelt
zich niet gedwongen onderzoeksopdrachten te verwerven. Er kunnen faciliteiten van de
school worden benut en ook is de fysieke afstand tussen de school en de leeromgeving
kleiner, waardoor men verwacht dat docenten en studenten makkelijker zullen participeren.
In de Sapfabriek zet men wel in op het werven van opdrachten bij bedrijven om daarmee
ook aantrekkelijker te worden voor verschillende opleidingen. Opbrengsten van producten
(nieuwe sapjes), onderzoek door bedrijven of het gebruiken van de fabriek als
testomgeving, leveren weliswaar inkomsten op, maar deze zijn niet toereikend om de
exploitatiekosten te dekken. Wel wordt verwacht dat ‘verkoop’ van leerwerkplekken uitkomst
kan bieden. Dit betekent dat onderwijsinstellingen voor afgesproken aantallen studenten
onderwijstijd inkopen bij de fabriek. Samen zijn de onderwijsinstellingen er ook
verantwoordelijk voor dat de productie in de fabriek kan doorlopen.
Om niet concurrerend te zijn voor andere bedrijven zoekt men naar niches in de markt. Zo
produceert de Sapfabriek sappen voor een lokale wijngaard tegen een niet-marktconform
tarief.
Ook bij de Sapfabriek is het nog te vroeg om iets te zeggen over de opbrengst. De
overtuiging is er dat studenten leren het werkproces te overzien en ervaren dat hun
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handelen later in het productieproces consequenties heeft. Kansen zijn er ook doordat in de
leerwerkomgeving verschillende opleidingsniveaus en vakgebieden samenwerken. Studenten
leren van elkaar wat ze wel en niet kunnen en versterken door de samenwerking elkaars
beroepsbeelden. Voor een uitspraak of de samenwerking ook leidt tot meer instroom en
reductie van uitval is het nog te vroeg. Wel ziet men ander gedrag bij studenten:
betrokkenheid en inzet. Ze maken langere werkdagen wanneer dat vanwege het
productieproces nodig is.

6.6

Condities
In deze paragraaf gaan we in op een aantal voorwaarden die de samenwerking binnen deze
modaliteit versterken of verzwakken.
Sturing en vertrouwen
Beide leerwerkomgevingen zijn ondergebracht in een nieuwe organisatie: een stichting of
coöperatie die zelfstandig rendabel dient te zijn. De participerende organisaties hebben
zitting in het bestuur of in de coöperatie. In de beide omgevingen is een manager/directeur
aangesteld die de productie-unit leidt en zorg draagt voor contacten met het werkveld en de
scholen.
Verbinding in en tussen organisaties
In deze modaliteit dragen bedrijven in de opstartfase met name bij door inzet van expertise
om de leerwerkomgevingen te realiseren. Ze zijn samen met het onderwijs in bestuurlijke zin
betrokken bij de aansturing van de entiteiten. De ambitie is dat de entiteiten financieel
zelfstandig kunnen draaien. De entiteit heeft een eigen management om dit te realiseren.
Door een leerwerkomgeving te realiseren is er geen druk op de werkprocessen van de
bedrijven. In de modaliteit in het vorige hoofdstuk, onderwijs in bedrijf, was dat wel het
geval omdat groepen studenten in de bedrijven werkzaam zijn. Voor het onderwijs heeft
deze modaliteit wel consequenties voor de werkprocessen. Het is immers de ambitie om
studenten in ieder geval een deel van de opleiding in de fabriek of kas aan te stellen. Dat
betekent dat de onderwijsinstellingen zich bewust moeten zijn van de meerwaarde die de
leerwerkomgeving voor hun studenten kan hebben en dat zij in staat moeten zijn dit te
organiseren en begeleiden.
Om betrokkenheid en eigenaarschap bij de partners te realiseren, bleken heldere
overlegstructuren essentieel. Zeker wanneer er tussentijdse wisselingen in het management
zijn. De verbinding met uitvoerende niveaus in de onderwijsinstellingen vergt veel overleg.
Zowel bij de Sapfabriek als in de Kassenklas blijkt dat de dynamiek van de school, met
roosters en ingeplande docenten, lastig is af te stemmen op de dynamiek van de
bedrijfsmatige nieuwe leerwerkomgeving. Dat effect wordt nog versterkt door de fysieke
afstand van de nieuwe leerwerkomgeving tot de school.
Professionalisering
Er is bedrijfs- en onderwijskundige expertise nodig in de leiding van de zelfstandige entiteit.
Omdat het gaat om een specifieke combinatie van twee expertisegebieden is er geen
beproefde werkwijze om dat goed te organiseren. Binnen de casussen is er geïnvesteerd om
zo’n werkwijze te ontwikkelen. Met name voor het didactisch model en het benutten van de
fabriek voor verschillende opleidingen, niveaus en perioden bleek veel ontwikkeltijd vereist.
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Daarnaast vraagt het specifieke expertise van docenten om de leeromgevingen optimaal te
benutten. In de fabriek wordt van praktijk naar kwalificatiedossier gewerkt in plaats van
andersom. Leermomenten doen zich onverwachts voor. Ook vraagt het werken in de fabriek
van docenten bedrijfsmatiger gedrag: afspraak is afspraak, planmatiger werken en
samenwerken zijn noodzakelijke voorwaarden.
Het is niet alleen een kwestie van professionalisering. Ook het eigenaarschap schoot bij
management en docenten tekort. Docenten moeten de bereidheid hebben om iets nieuws
vorm te gaan geven, een risico te durven nemen, daarbij gestimuleerd door het
management. Drijvende personen spelen een essentiële rol in het meekrijgen van anderen.
Risico
Bij aanvang van het project Kassenklas leken de belangen van de bedrijven bij het
participeren in de kas groot. Het aantal vestigingen van glastuinbouwbedrijven groeide, en
de verwachting vanuit het onderwijs en de provincie was dat er middenkaderpersoneel
moest worden opgeleid. De werkelijke vraag bleek minder groot: nieuwe zich vestigende
bedrijven namen hun eigen middenkader mee of losten personeelsproblemen op een andere
manier op. Daarmee kwam het draagvlak vanuit de sector om de kas in stand te houden
onder druk te staan. Het project heeft er wel toe bijgedragen dat overlegstructuren zijn
ontstaan in de provincie. Dit heeft onder andere geresulteerd in samenwerking tussen de
regionale zaadbedrijven en de school. De zaadbedrijven ervaren dat er onvoldoende
adequaat opgeleid personeel voorhanden is. Zij werken nu samen met de school om een
nieuwe kas te ontwikkelen op het schoolterrein. De problemen van de zaadbedrijven zijn
vergelijkbaar met die van de bedrijven rondom de Sapfabriek. Ze vragen om personeel dat
breder is opgeleid, flexibeler inzetbaar is en het gehele productieproces (de totale keten)
overziet.

6.7

Toekomst
Het project Kassenklas op de locatie Zwaagdijk is beëindigd. Wel worden ervaringen die in
de kas zijn opgedaan nu benut in een vervolg. Regionale zaadveredelingsbedrijven zien
kansen in het investeren in een kas. Men heeft behoefte aan werknemers en wil meer
invloed hebben op de instroom en de competenties van deze toekomstige werknemers. Via
intensievere samenwerking met de onderwijsinstellingen in de regio en door het gezamenlijk
realiseren van een kas op het schoolterrein verwacht men hieraan te kunnen voldoen.
De Sapfabriek wilde haar activiteiten verbreden. Door opdrachten te werven, ook buiten de
productielijn om, wil men zich interessanter te maken voor meerdere opleidingen. Recent is
een proeflijn opgezet waar bedrijven producten kunnen uittesten. Men is actief bezig om een
rendabele fabriek én een kwalitatief goede leeromgeving te realiseren. Desondanks is tijdens
de looptijd van dit onderzoek de Sapfabriek failliet gegaan. Probleem was de bestuurlijke
setting, met een stichting boven een BV. Dat werkte niet goed, niet alleen in termen van
positionering maar ook in termen van samenwerking. Ook is er vanuit het onderwijs met
name ondernemerschap nodig. De doorstart van de Sapfabriek wordt wel besproken, maar
hangt af van de noodzakelijke investeerders, de verschillende stakeholders, de specifieke
niche waarin rendement wordt gezocht en het eigenaarschap voor dit initiatief.
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6.8

Hoofdkenmerken van ‘onderwijs en bedrijfsleven realiseren een nieuwe entiteit’
Deze modaliteit wordt gekenmerkt door het feit dat school en bedrijf de uitvoering van de
leerprocessen neerleggen bij een nieuwe entiteit. Diverse bedrijven en onderwijsinstellingen
investeren gezamenlijk in de totstandkoming van de nieuwe entiteit die zich kan
specialiseren in het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven en waarin de impact op
arbeidsprocessen in bedrijven en scholen (onderhouden van contacten met bedrijven)
beperkt blijft. De betrokken partners sturen de entiteit gezamenlijk aan. Na de opstartfase
moet de entiteit financieel zelfstandig kunnen draaien.
In de beide casussen wordt de verantwoordelijkheid voor de integratie van leer- en
werkprocessen bij de nieuwe entiteit gelegd. Dit moet ertoe leiden dat er meer jongeren in
de sectoren instromen die goed zijn voorbereid op het werk.
Zowel individuele als groepen studenten zijn kortere of langere tijd werkzaam bij de nieuwe
entiteit. De begeleiding wordt verzorgd door werkmeesters in dienst van de nieuwe entiteit,
en/of door docenten. Uit de casussen blijkt dat het nog niet voor alle opleidingen in de
betrokken scholen vanzelfsprekend om een deel van het onderwijs uit te besteden aan de
leerwerkomgevingen.
De ervaringen uit de casussen leveren de volgende aandachtspunten op:
de financiële haalbaarheid van een dergelijke vorm;
binding met school organiseren om betrokkenen enthousiast te maken voor leren in
entiteit;
relevante werkzaamheden voor groepen studenten (passend bij niveau en opleiding):
vormgeven van pedagogisch-didactisch concept;
studenten werven door strategisch, tactisch en operationeel niveau met elkaar te
verbinden.
Deze modaliteit legt een zware verantwoordelijkheid bij de nieuwe entiteit. Zij vraagt van
een zelfstandige entiteit om het onderwijskundige en bedrijfskundige optimaal te
combineren. Er is een forse investering in de ontwikkeling van de professionaliteit vereist om
bedrijfsmatigheid en het onderwijsleerproces te verbinden.
De ervaringen leren dat het dekkend krijgen van de financiële exploitatie een risico is van
deze modaliteit. Ook in de wijze waarop deze entiteit (juridische vorm, zeggenschap
partners, ondernemerschap) moet worden aangestuurd ligt een risico.
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7

Modaliteit 3: Het bedrijf in de school

7.1

Inleiding
In deze modaliteit houdt de school de regie over de leerprocessen van studenten en is met
name de impact op de werkprocessen in de school groot. Het bedrijfsleven levert een
bijdrage om het onderwijs in de school beter af te stemmen op de vraag en de
ontwikkelingen in het bedrijfsleven.

De Waterfabriek
De Waterfabriek is een specifieke leerwerkomgeving die is opgezet door het roc Koning Willem 1
College (KW1C). In deze leerfabriek worden studenten ingezet als medewerkers. De functies die zij
vervullen hebben een directe koppeling met de opleidingsrichting en het beroep waarvoor zij worden
opgeleid. Als medewerkers van de Waterfabriek voeren ze het werk uit in teams waarin verschillende
ontwikkelingsniveaus vertegenwoordigd zijn (vmbo-mbo en hbo, verschillende opleidingsjaren). Om
ervoor te zorgen dat het werk in de Waterfabriek aansluit bij ontwikkelingen in de procesindustrie zijn
er nauwe contacten met de bedrijven in de regio. Ambitie is om de Waterfabriek ook te benutten als
opleidingslocatie voor medewerkers van het regionale MKB.
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7.2

Aanleiding tot samenwerking, gedeelde ambitie
Aanleiding voor de Waterfabriek is het streven van het Koning Willem 1 College (KW1C) om
verschillende leerroutes aan te bieden die aansluiten bij de leerstijlen van studenten. Naast
klassikaal leren, werkplekleren, e-leren en open leren, is een vijfde leerroute ontwikkeld
onder de naam `Omgekeerde Leerweg’. De Omgekeerde Leerweg gaat uit van een
vergaande integratie tussen theorie en praktijk: het beroepsproces staat centraal, de theorie
wordt ingebracht op het moment dat die relevant is in het beroepsproces.
Kennisontwikkeling vindt direct aansluitend op de beroepspraktijk plaats en wordt niet
geïsoleerd op een andere locatie of in een apart lokaal aangeboden. Binnen het KW1C is de
verwachting dat deze vijfde leerroute beter aansluit bij studenten die niet gemakkelijk vanuit
de theorie leren, zodat deze studenten minder snel zullen uitvallen.
Voor het bedrijfsleven is deze leerroute interessant omdat in deze leerroute consequent het
perspectief van de hedendaagse beroepspraktijk als uitgangspunt wordt genomen. Daardoor
is er in de opleiding oog voor het veranderende beroep van de procesoperator in de
voedingsmiddelenindustrie. Het vraagt om meer technische kennis en meer inzicht in het
gehele productieproces. De verwachting is dat de opleiding in de Waterfabriek beter aan zal
sluiten op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Kenmerken
De Waterfabriek heeft de uitstraling van een fabriek, bestaande uit een centrale fabriekshal
met bijbehorende opslag-, technische, en kantoorruimtes. In de Waterfabriek werken en
leren zestig studenten vanuit verschillende opleidingsrichtingen. In de fabriek worden flesjes
water gevuld en van etiketten voorzien. Klanten kunnen in de fabriek flesjes water laten
maken met eigen etiketten. Daardoor is er in de fabriek een productieteam en een afdeling
Marketing & Sales. Afhankelijk van hun opleidingsrichting zijn de studenten in een van de
afdelingen werkzaam. De operators van het productieteam zorgen voor de productie van de
flesjes water en de Marketing & Sales-medewerkers zorgen voor de afzet van het product.
Net als in de echte beroepspraktijk zijn er binnen de teams verschillende functies te
onderscheiden, zoals bijvoorbeeld een teamleider in het productieteam en een
verkoopmedewerker of een administratief medewerker binnen de afdeling Marketing &
Sales. De twee teams hebben een manager. Deze rol wordt ingevuld door een hbo-student
die zijn/haar stage vervult in de Waterfabriek. De Waterfabriek produceert voor externe
klanten, zodat studenten levensechte ervaring opdoen met productiedruk, het werken in
teams, en elkaar aanspreken op kwaliteit.
Waterfabriek
Bedrijfspartners

Heineken
Groen en Partners*
Aaftink en Roodenburg*

Onderwijspartners

Mbo: KW1C
Hbo: Avans Hogeschool*
Vmbo: Van Maerlant*

Overige partners

De Leermeesters

Kosten project

Onbekend
HPBO-project gaat over docentprofessionalisering

*Deze partners worden genoemd in het HPBO-projectplan gericht op docentprofessionalisering.
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In de Waterfabriek is een aantal leer- en werkmeesters werkzaam die verantwoordelijk zijn
voor de begeleiding van de studenten. De leermeesters begeleiden vooral de theoretische
leerprocessen en de werkmeesters begeleiden vooral het werkproces.
In de Waterfabriek wordt veel aandacht gegeven aan de professionalisering van begeleiders.
Het begeleiden van studenten in een nieuwe leerwerkomgeving als deze vraagt om
specifieke expertise die niet als vanzelf wordt bereikt door begeleiders in de nieuwe
omgeving te plaatsen. Het vraagt om kennis van de actuele beroepspraktijk, en het kunnen
inspelen op kansen die zich gedurende het productieproces voordoen om studenten te laten
leren.
De Waterfabriek staat onder leiding van een bedrijfsleider die verantwoordelijk is voor de
aansturing van zowel de onderwijskundige als de bedrijfsmatige aansturing van het
leerbedrijf. De bedrijfsleider en de leer- en werkmeesters zijn in dienst van KW1C.
Bedrijfsleider en werkmeesters zijn oorspronkelijk afkomstig uit het bedrijfsleven.

7.3

Gerealiseerde vernieuwingen
De studenten volgen hun hele opleiding in de Waterfabriek. In deze leeromgeving is het
onderwijs vormgegeven volgens de principes van de Omgekeerde Leerweg waarin de
werkpraktijk het leren stuurt. Naast de voltijds studenten zijn er zo’n 40 studenten op
tijdelijke basis werkzaam in de fabriek. Dit zijn bijvoorbeeld hbo-studenten die hun stage in
de Waterfabriek vervullen. Door het opzetten van een leerbedrijf is het voor een grote groep
studenten mogelijk om ervaringen op te doen in de praktijk: te leren door het hebben van
klantcontacten, op tijd te moeten leveren, en toch ruimte te hebben voor leerprocessen.
Het professionaliseringstraject van docenten volgt dezelfde omgekeerde leerweg als bij de
studenten. De praktijkervaringen van docenten en begeleiders zijn onderwerp van reflectie
in intervisie en supervisie. De ervaringen zijn aanleiding om via workshops en trainingen de
theorie van de omgekeerde leerweg aan de orde te stellen. Ervaringen en inzichten die via
deze wijze van professionalisering worden opgedaan worden gebundeld en weer
beschikbaar gemaakt via het praktijkgerichte kenniscentrum. Dat kenniscentrum verbindt
training, ontwikkeling en kennisdeling van docenten direct met de innovatie in het onderwijs.
Waterfabriek

7.4

Aantal deelnemers
gedurende
projectperiode

±60 deelnemers (voltijds) en ±40 deelnemers (tijdelijk)

Verandering in het
primaire proces

Leerfabriek waarin onderwijs is uitgewerkt volgens de principes van de
Omgekeerde Leerweg. Kenmerk is dat het werkproces de hoofdstructuur
vormt van de opleiding, daaromheen worden reflectie en verdieping (theorie)
georganiseerd.

vmbo/mbo en hbo

Belangen
De leerwerkomgeving is in deze modaliteit vormgegeven in de school. Het bedrijfsleven
denkt mee en levert expertise. Regie op de samenwerking vindt vanuit de school plaats.
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Toegang tot studenten: instroom
Vanuit KW1C is er een strategisch belang om een vijfde leerweg aan te bieden naast de
andere vier leerwegen. Om optimaal toegankelijk te zijn en leerlingen alle kansen te bieden
op een succesvolle studie streeft het Koning Willem I College ernaar zo veel mogelijk aan te
sluiten bij de kenmerken van leerlingen, studenten, cursisten. Daartoe hanteert het college
vijf vormen van effectief leren. Binnen het KW1C is de verwachting dat de vijfde leerroute
die in de Waterfabriek is vormgegeven beter aansluit bij studenten die niet gemakkelijk
vanuit de theorie leren, zodat deze studenten minder snel zullen uitvallen. Voor realisatie
van deze leerweg, waarin het beroepsproces centraal staat en die uitgaat van vergaande
integratie van theorie en praktijk, is samenwerking met het bedrijfsleven noodzakelijk.
Complementaire kennis
School en bedrijf vinden elkaar in het vormgeven van de leerwerkprocessen in de
Waterfabriek. De betrokken bedrijfspartners signaleren verschillende ontwikkelingen die
reden zijn om intensief samen te werken met het onderwijs. Het beroep van procesoperator
verandert: het vraagt meer technische kennis, meer inzicht in gehele productieproces. Die
ontwikkelingen zijn niet alleen relevant voor aanpassing van het bestaande curriculum maar
vragen ook om bijscholing van zittend personeel. Omdat werknemers niet meer levenslang
carrière maken binnen één bedrijf vindt Heineken het van belang scholing af te kunnen
sluiten met een landelijk erkend certificaat. Het concept van de Omgekeerde Leerweg wordt
omarmd omdat men verwacht dat de kwaliteit van de leerprocessen toeneemt. De
ervaringen die KW1C opdoet bij het vormgeven van de omgekeerde leerweg zijn ook te
benutten in het eigen leercentrum van Heineken.
Vanuit het oogpunt van de school is het van belang dat docenten die werkzaam zijn in de
Waterfabriek de werkprocessen goed kunnen begeleiden. Daarom is het essentieel dat de
werkmeester de ontwikkelingen in het bedrijfsleven op de voet volgt. De werkmeester
onderhoudt nauw contact met het bedrijfsleven. Dit krijgt vorm door regelmatige
werkbezoeken aan het leercentrum van Heineken, waar expertise over leren en ontwikkelen
aanwezig is, en door begeleiding van stagiairs.

7.5

Investeringen en opbrengsten
In de samenwerking tussen onderwijs en bedrijf stellen bedrijven expertise beschikbaar
(over procestechnologie, bedrijfslay-out), zowel tijdens de realisatie van de
leerwerkomgeving als bij het up-to-date houden van die omgeving naar aanleiding van de
nieuwste ontwikkelen. Ook spelen de bedrijven een rol in de professionalisering van de
begeleiders door hun praktijkkennis te delen. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau
wordt op vaststaande momenten overlegd.
Om de binding met de praktijk te realiseren vraagt het KW1C aan bedrijven om een deel van
de hybride leeromgeving te adopteren. Een bedrijf verbindt zich dan voor enkele jaren aan
de leerwerkomgeving, door te adviseren, gastcolleges te geven en dergelijke. De school
organiseert bijvoorbeeld dagen waarop leerlingen samen met hun leermeester naar school
komen om workshops te volgen. Dankzij het bedrijvennetwerk waarover de school beschikt,
kan deze makkelijker inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Recent is bijvoorbeeld in
samenwerking met Avans een opleiding Total Productive Management (TPM) neergezet, die
inspeelt op nieuwe ontwikkelingen in de procestechnologie.
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Voor de bedrijfspartners zijn er drie belangrijke opbrengsten van de Omgekeerde Leerweg:
Door de samenwerking met KW1C is de leercultuur (problemen signaleren, hulp vragen,
leren van fouten) binnen de bedrijven versterkt.
KW1C helpt bedrijven met het inschatten van het niveau van de operators door
koppeling met de kwalificatiedossiers mbo (in verband met opscholingstraject).
Specifiek voor Heineken: het leercentrum van Heineken leert van de expertise die KW1C
heeft over de verschillende leerroutes die tegemoetkomen aan de verschillende
leerstijlen van studenten.
De school verwacht met deze leerroute tegemoet te komen aan leerlingen die niet zo
gemakkelijk vanuit de theorie leren. Dat moet leiden tot gemotiveerdere leerlingen die
minder zullen uitvallen. De geïnterviewden bevestigen dat zij gemotiveerde leerlingen zien.
Maar intensieve begeleiding van leerlingen is nodig: motivatie gaat niet vanzelf.

7.6

Condities
In deze paragraaf gaan we in op een aantal voorwaarden die de samenwerking binnen deze
modaliteit versterken of verzwakken.
Sturing en vertrouwen
Binnen de onderwijsinstelling (KW1C) wordt de Omgekeerde Leerweg gesteund vanuit het
strategische beleid van de school. Er is een bewuste keuze gemaakt om vijf verschillende
leerwegen aan te bieden en op die manier tegemoet te komen aan de verschillende
leerstijlen van de studenten. Zowel op tactisch als operationeel niveau is de samenwerking
tussen KW1C en bedrijfspartners bij gesprekspartners belegd en vindt regelmatig overleg
plaats.
Zo is bijvoorbeeld de samenwerking op operationeel niveau belegd bij de werkmeester van
de Waterfabriek en de coördinator van het leercentrum van Heineken. Zij weten elkaar te
vinden als er vragen of gesprekspunten zijn. De belangrijkste partners in het project werken
al langere tijd samen. De bbl-opleidingen voor Heineken Den Bosch worden al jaren
verzorgd door het KW1C.
De Waterfabriek is een leeromgeving die volledig onder verantwoordelijkheid van het KW1C
valt. De school voert de regie in de samenwerking. Om daadwerkelijk een bedrijfsmatige
leeromgeving te realiseren zijn in de Waterfabriek medewerkers aangesteld die afkomstig
zijn uit het bedrijfsleven. De exploitatie van de Waterfabriek wordt gefinancierd vanuit de
reguliere onderwijsbegroting. Dat vraagt om efficiënt werken om alle fte’s dekkend te krijgen
binnen de begroting.
Verbinden in en tussen organisaties
In de Waterfabriek wordt het ritme van het bedrijf aangehouden. Zowel studenten als
docenten zijn van 8 tot 5 aanwezig, en ook in de schoolvakanties wordt er doorgewerkt. Dit
botst met wat docenten gewend zijn. Daarom is het van belang continu alert te zijn dat er
geen schoolse cultuur in de Waterfabriek sluipt en te voorkomen dat de studenten de
Waterfabriek toch weer als `gewoon school’ gaan zien. Daarom ook zoekt de Waterfabriek
continu verbinding met bedrijven door hen van tijd tot tijd te betrekken bij de vormgeving
van de leerwerkomgeving.
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Professionalisering
Deze modaliteit vraagt om professionalisering van zowel praktijk- als theoriedocenten die
betrokken zijn bij de leerwerkomgeving. Het is met name belangrijk dat de betrokken
begeleiders zich de nieuwe didactische principes van de Omgekeerde Leerweg eigen maken.
Daarnaast hebben de begeleiders de opdracht om op de hoogte te blijven van
ontwikkelingen in de bedrijven. Een van de begeleiders gaat bijvoorbeeld een jaar aan de
slag in het contractonderwijs voor bedrijven om zo binding te blijven houden met de
praktijk.
Risico
Een vraag die nog speelt is of het overheidsbeleid consequenties gaat hebben voor de
erkenning van deze leerweg. Studenten hebben een werkrooster, zodat zij van 9 tot 5
aanwezig zijn in de Waterfabriek. Gedurende dat werkrooster is er ruimte voor
kennisintermezzo’s en reflectie, zoveel mogelijk via het ‘just-in-time’-principe. Maar omdat
dit afwijkt van de standaard is nog niet duidelijk of het past binnen nieuwe regelgeving.

7.7

Toekomst
De bedrijfsleider ziet de Waterfabriek in de toekomst ook een rol vervullen in het scholen
van zittende medewerkers van het regionale MKB. Grote bedrijven, zoals Heineken, hebben
de beschikking over een eigen leercentrum waar medewerkers terecht kunnen voor scholing.
Het leercentrum van Heineken werkt nu ook volgens de principes van de Omgekeerde
Leerweg. Bovendien wordt scholing bij het bedrijf niet meer aangeboden op basis van
behoeften van de procesoperators, maar vindt scholing nu structureel plaats. Kleinere
bedrijven hebben niet de beschikking over een faciliteit om medewerkers te scholen.
Momenteel voeren de bedrijfsleider van de Waterfabriek en MKB-bedrijven in de regio
gesprekken om met elkaar te verkennen hoe ze in de toekomst kunnen gaan samenwerken.

7.8

Hoofdkenmerken van ‘het bedrijf in de school’
Deze modaliteit kenmerkt zich door een bijdrage van bedrijven in de vormgeving van het
leerproces in de school. In deze modaliteit gebeurt dat door een bedrijfsmatige omgeving in
de school te realiseren, zodat productie- en leerproces vervlochten worden. Door de
praktijkcomponent in de school te vergroten sluit de opleiding beter aan bij enerzijds de
leerstijl van een groep leerlingen en anderzijds de hedendaagse eisen van het werk. Dit
moet leiden tot voldoende goed gekwalificeerde vakkrachten voor de regio.
Door het creëren van een bedrijfsmatige omgeving in de school en onder regie van de
school, wordt gezorgd voor een goede inhoudelijke aansluiting van de opleiding op de eisen
vanuit het werk, maar met een gegarandeerde pedagogisch-didactische kwaliteit.
De ervaringen uit de casus tonen aan dat belangrijke aandachtspunten in deze modaliteit
zijn:
voldoende binding houden met de bedrijven;
professionaliseren van de begeleiders van het leerproces;
ervoor zorgen dat de bedrijfsmatige cultuur gehandhaafd blijft.
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De school heeft de regie van de samenwerking en organiseert de inzet die de bedrijven
leveren. De exploitatie van de leeromgeving wordt vanuit publieke middelen gedekt. Wel is
een risico dat de omgeving te schools wordt en de bedrijfsmatige cultuur verdwijnt. Ook is
het belangrijk dat er blijvend geïnvesteerd wordt in contacten met bedrijven om de
leerwerkomgeving blijvend te laten aansluiten bij de laatste ontwikkelingen in het
bedrijfsleven.
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8

Modaliteit 4: Tijdelijke samenwerking school en bedrijf
(bedrijfsprojecten)

8.1

Inleiding
In deze modaliteit werken de onderwijsinstellingen samen met meerdere bedrijven maar op
een tijdelijke basis. Bedrijven dragen bij aan actualiteit in de leerprocessen door opdrachten
voor studenten bij de school weg te zetten.

Achterhoekse Maakindustrie
De maakindustrie is een van de belangrijkste bronnen van werkgelegenheid in de Achterhoek. Omdat
de internationale concurrentie groot is, wordt innovatie van groot belang geacht om de sector in deze
regio te behouden. Het MKB heeft geen beschikking over R&D-capaciteit. Daarom is door het MKB
actieve en structurele samenwerking gezocht met de HAN (hbo) en het Graafschap College (mbo). De
studenten van de technische opleidingen werken gedurende hun studie verschillende keren aan
bedrijfsopdrachten voor de bedrijven.
De techniekopleidingen profileren zich op een aantal inhoudelijke terreinen en werven opdrachten
passend bij die profielen. Bij die profielen organiseert het onderwijs aanvullende expertise in de vorm
van lectoraten en netwerken om voor de bedrijven van inhoudelijke meerwaarde te kunnen zijn. Op
die manier probeert men bedrijven voor langere tijd te binden. Studenten krijgen de kans om hun
opleiding vorm te geven vanuit eigen talenten en ambities en hebben na hun opleiding ervaring met
state-of-the-art ontwikkelingen in de bedrijfstak.
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Value in the Valley
Een samenwerkingsverband van scholen en bedrijven in de noordelijke provincies ontwikkelt een
nieuw leerarrangement op het gebied van Milieu, Energie, Landbouw en Techniek (MELT). Studenten
werken aan opdrachten die worden geworven bij het regionale bedrijfsleven. De opdrachten worden
uitgevoerd in een adviesbureau. In dit adviesbureau, gehuisvest op een bedrijvencomplex, werken
studenten (junior medewerkers), docenten en medewerkers uit het bedrijfsleven (senior medewerkers)
samen aan de opdrachten. Opdrachten worden vertaald in deelaspecten die door studenten uit diverse
opleidingen en van diverse niveaus (vmbo tot hbo) worden uitgevoerd. Doel is de regionale bedrijven
te ondersteunen bij innovaties op het terrein van energie en duurzaamheid.

Beide casussen kenmerken zich door het grote aantal bedrijven waarvoor opdrachten
worden uitgevoerd. De school gaat steeds opnieuw samenwerking aan met diverse
bedrijven. Verschil tussen beide casussen is dat in de Achterhoek de opdrachten in de
bedrijven worden uitgevoerd, terwijl in Value in the Valley de opdrachten in een zogenaamd
adviesbureau worden uitgevoerd, ondersteund door docenten en begeleiders vanuit enkele
grote bedrijven. De rollen in Value in the Valley zijn meer geïnstitutionaliseerd: enkele
werknemers uit de bedrijven zijn gedetacheerd bij het adviesbureau. Deze mensen zijn daar
voor twee dagen in de week aanwezig. Opvallend is dat na afloop van de projectperiode het
adviesbureau is ontmanteld en dat de projecten nu worden uitgevoerd op één van de
onderwijsinstellingen.
In de Achterhoek speelt een intermediaire organisatie, het Achterhoeks Centrum voor
Technologie (ACT) een rol om opdrachten te werven. Ook zijn docenten opgeleid als
makelaars. Zij werven opdrachten en vertalen deze naar het onderwijs.

Bedrijfspartners

Onderwijspartners

Overige partners

8.2

Value in the Valley

Achterhoekse Maakindustrie

Stork, Strukton Worksphere,
Gasunie, NAM, Cofely Suez,
Ekwadraat, HoSt
Mbo: Alfa college, AOC Terra
Hbo: Hanzehogeschool, Van
Hall Larenstein
Vmbo: Rsg de Borgen
Wageningen UR (University &
Researchcentre)

43 MKB-bedrijven

Hbo: HAN, engineeropleidingen
ROC: Graafschap College; opleidingen
werktuigbouw, elektro- en installatietechniek
Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT)
Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA)

Aanleiding tot samenwerking, gedeelde ambitie
Bij beide casussen willen de onderwijsinstellingen niet alleen bijdragen aan de ontwikkeling
van regionale bedrijven maar ook aan de regionale ontwikkeling. In de Achterhoek voeren
de onderwijsinstellingen (Graafschap, HAN) bedrijfsprojecten uit om de regionale
maakindustrie te ondersteunen. Omdat de maakindustrie grote internationale concurrentie
kent, is innovatie van groot belang. Het onderwijs voert voor de bedrijven opdrachten uit om
hen te ondersteunen in hun ontwikkeling en om via deze projecten bij te blijven bij recente
ontwikkelingen. Tevens zou de samenwerking kunnen bijdragen aan het binden van jonge
professionals aan de regio.
In de noordelijke provincies bestaat voor het project Value in the Valley een vergelijkbare
aanleiding. Op het snijvlak van milieu, energie, landbouw en techniek ontstaat
werkgelegenheid voor professionals. Het gaat om maatschappelijke vraagstukken zoals
duurzaam energieverbruik of mestoverschotten. Die vragen om professionals die kunnen
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werken in multisectorale en multidisciplinaire teams. Voor de onderwijsinstellingen betekent
dit een interessante nieuwe markt waarvoor studenten geworven en opgeleid kunnen
worden.

8.3

Gerealiseerde vernieuwingen
Het adviesbureau Value in the Valley (VitV) is een leerwerkomgeving waar studenten,
docenten en enkele medewerkers uit bedrijven minimaal twee dagen aanwezig zijn om aan
de opdrachten te werken. Studenten werken daar in verschillende groepssamenstellingen, in
interdisciplinaire teams, aan projecten die in complexiteit toenemen. Bij VitV worden de
opdrachten die binnenkomen door de senior medewerkers vertaald in een project. In deze
bewerkingsslag, die de ‘voorwas’ wordt genoemd, worden ook onderwijskundige aspecten in
de projectdefinitie meegenomen. Zo wordt ervoor gezorgd dat verschillende inhoudelijke
disciplines aan een opdracht kunnen werken (en dus studenten vanuit verschillende
opleidingen), dat er meer en minder complexe taken in de opdracht zitten (en dus studenten
van verschillende niveaus kunnen samenwerken). Doordat betrokkenen meerdere dagen in
de week gezamenlijk aan het werk zijn ontstaat een eigen professionele cultuur. Ook de
begeleiders uit de bedrijven waren gedurende twee dagen in de week aanwezig. Die tijd
besteedden zij niet volledig aan het begeleiden van studenten. Er was ook ruimte om aan
eigen reguliere taken te werken, zolang zij maar aanspreekbaar waren voor studenten.
Value in the Valley

Achterhoekse Maakindustrie

Aantal deelnemers
gedurende
projectperiode

146 studenten als junior medewerkers

87 hbo’ers

4 stagestudenten (administratief
medewerker)

113 mbo’ers

Verandering in het
primaire proces

Fysieke (authentieke) leeromgeving,
met uitstraling van ingenieursbureau.

Bedrijfsopdrachten voor studenten,
waar mogelijk samenwerking tussen
mbo- en hbo-studenten, in 3 vormen:

Projectteams van studenten (junior
medewerkers), docenten en
medewerkers van de deelnemende
bedrijven (senior medewerkers).
Structurele aanwezigheid van junior
en senior medewerkers in de
leeromgeving
Ontwerp leertraject voor junior
medewerkers met opbouw volgens
4C/ID-model1 (=toenemende omvang
en complexiteit):
1 Het miniproject
2 Het brede project
3 Het specifieke project
Ontwerp systematiek om individuele
professionele ontwikkeling te
monitoren.

bedrijfsopdrachten in school, in
groepen van 5-10 studenten
(mbo) onder begeleiding van
docenten;
bedrijfsopdrachten in bedrijf (1-2
jr. aan het einde van de studie)
i.h.k.v. de minor;
bedrijfsopdrachten (2-5 studenten
half jaar binnenschools als
onderdeel curriculum).
Maatwerkondersteuning via workshops
als opdracht erom vraagt

Het 4C/ID-model is een ontwerpmodel voor curricula dat is ontworpen door Van Merriënboer e.a. van de Open
Universiteit.
1
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In de Achterhoek worden projecten geworven bij bedrijven en daar uitgevoerd. Projecten
moeten aan bepaalde eisen voldoen en worden eventueel bijgesteld voordat ze aan
studenten worden aangeboden. Via een kwaliteitscontrole bekijkt de school of studenten
voldoende kunnen leren in een opdracht en of die past bij de opleiding.
Studenten hebben een vrije keuze wat betreft de opdracht die zij willen uitvoeren. Wel
moeten ze solliciteren bij het bedrijf dat de opdracht aanbiedt. De HAN hecht eraan dat
studenten vrijheid in de keuze hebben voor een opdracht. Dat betekent dat student en
bedrijf nooit de garantie hebben dat de opdracht doorgaat. De onderwijsinstelling heeft
procedures ontwikkeld voor werving, kwaliteitsbewaking, begeleiding en beoordeling van de
opdrachten. Het vraagt de nodige flexibiliteit vanuit het onderwijs: herzien van aantallen
studiepunten, leveren van maatwerk in ondersteuning.
Naast de bedrijfsopdrachten die aan het einde van de opleiding worden uitgevoerd, kent de
HAN in het eerste jaar ook bedrijfsopdrachten voor de duur van een week. In deze fase
doen ook mbo’ers mee aan de opdracht, zodat zij kennis kunnen maken met de hboopleiding.

8.4

Belangen
In deze paragraaf werken we uit welke belangen ieder van de betrokken partijen nastreeft in
de samenwerking.
Complementaire kennis
In deze casussen hebben de veelal kleine bedrijven de mogelijkheid om vraagstukken waar
ze zelf onvoldoende mankracht of expertise voor in huis hebben, te laten uitvoeren door
studenten. Een voorwaarde om dergelijke opdrachten bij een school aan te bieden is dat het
voor de bedrijven om vraagstukken gaat waar men niet direct een oplossing voor verwacht,
maar die op termijn wel interessante kennis kunnen opleveren en bijvoorbeeld tot
verbetering in het productieproces kunnen leiden.
Om voor de bedrijven van toegevoegde waarde te zijn, ervaren de scholen dat het
noodzakelijk is om expertise te organiseren. Bij de HAN is op basis van ervaringen besloten
om met name projecten te werven op vijf sleutelgebieden. Gebieden waarop de HAN zich wil
profileren en expertise in de vorm van lectoraten en netwerken heeft georganiseerd. Toen
de HAN net met bedrijfsopdrachten was gestart heeft men ervaren dat expertise niet altijd in
voldoende mate aanwezig was, of dat een nieuw ontwikkeld product om onderhoud vroeg.
Gedurende de projectperiode konden subsidies worden gebruikt om aanvullende kennis in te
kopen. Nu worden alleen die projecten geselecteerd die passen bij de op de
onderwijsinstelling aanwezige expertise, zodat men wel toegevoegde waarde heeft voor de
bedrijven. Docenten die de opdrachten begeleiden worden ook geselecteerd en gekoppeld
aan lectoren.
In Value in the Valley heeft men expertise georganiseerd door een leerwerkomgeving in te
richten waar ook begeleiders vanuit de bedrijven aanwezig zijn. In die omgeving werken
docenten, begeleiders vanuit de bedrijven en studenten samen aan bedrijfsopdrachten. De
begeleiders vanuit de school en vanuit de bedrijven worden ingezet als coach of als expert.
De deelnemende bedrijven, Stork, Strukton en Gasunie, delen hun inhoudelijke expertise of
bijvoorbeeld kennis over projectmatig werken. Een van de bedrijfsbegeleiders formuleert het
als volgt: “Als bedrijf houd je andere doelen voor ogen, waardoor je vanuit een meer

60

ecbo

Krachten bundelen voor vakmanschap

bedrijfsmatig perspectief naar het functioneren van de projectmedewerkers kijkt.” Reden dat
deze bedrijven participeren is dat het hun zicht geeft op nieuwe ontwikkelingen. De
onderwijsinstelling levert expertise in het faciliteren en organiseren van leerprocessen. Wel
blijft altijd de vraag hoe je de kennis borgt. Je doet ervaringen op, maar hoe geef je een
vervolg aan een project en hoe benut je de eerder opgedane kennis.
Toegang tot studentenmarkt
Een ander belang dat bedrijven hebben bij de samenwerking met de scholen is dat ze
daardoor voeling houden met een jongere generatie werknemers. Op die manier krijgen ze
een beeld hoe ze voor hen als bedrijf aantrekkelijk blijven.
Toegang tot bedrijven: de rol van een intermediair
Om voldoende nieuwe opdrachten binnen te krijgen werft men in de Achterhoek via een
intermediaire partij: het ACT (Achterhoeks Centrum voor Technologie). Daarnaast heeft men
op de onderwijsinstelling ook accountmanagers aangesteld om opdrachten te werven. De
ervaring leert dat docenten niet altijd doorvragen om vraagstukken helder te krijgen of
vervolgopdrachten te acquireren. Daarnaast is nog een senior accountmanager/directeur
externe relaties aangesteld die tot taak heeft fulltime de verbinding te leggen met bedrijven.

8.5

Investeringen en opbrengsten
In het opzetten van deze samenwerking wordt in beide casussen zowel door onderwijs als
bedrijfsleven geïnvesteerd. De financiering van de partners vindt bij beide plaats door inzet
van personeel. Alleen bij Value in the Valley zetten onderwijs en bedrijven ook faciliteiten in,
zij het in veel beperktere mate.
Value in the Valley

Achterhoekse
Maakindustrie

Kosten project

Onderwijsinstellingen:
€ 745.000
Bedrijven: € 733.000

Subsidie Innovatiearrangement
Subsidie Innovatiearrangement

€ 986.000
€ 2.464.000

Graafschap College: € 190.000
HAN: € 280.000
ACT: € 1.800
PAO: € 1.800
Bedrijven: € 202.000
€ 450.000
€ 1.126.000

Het verschil tussen beide casussen is dat in Value in the Valley een leerwerkomgeving is
gerealiseerd waar begeleiders vanuit de school én enkele bedrijven samen met de studenten
opdrachten uitvoeren, terwijl bij de Achterhoekse maakindustrie bedrijven alleen bij hun
eigen opdracht betrokken zijn. In die zin zijn werkprocessen in Value in the Valley tussen
school en bedrijf meer geïntegreerd. Deze bedrijven leveren een bijdrage door expertise te
leveren bij het uitvoeren van de opdrachten. Daar staat voor deze bedrijven tegenover dat
zij binding houden met een nieuwe generatie studenten en zicht houden op ontwikkelingen
in de sector. Zeker omdat de ambitie van deze samenwerking is om maatschappelijk
relevante projecten uit te voeren op het grensvlak van verschillende vakgebieden.
Bij de projecten in de Achterhoek is de meerwaarde dat studenten met een onderwerp de
diepte in kunnen. Ze hebben tijd om een probleem te verkennen en krijgen meer voldoening
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dan bij reguliere trajecten. De student voelt zich meer verantwoordelijk voor het eindproduct
dan voor het behalen van studiepunten.
In Value in the Valley zeggen docenten dat studenten in een uitdagende leerwerkomgeving
en ervaren hoe het is om onderdeel uit te maken van een bedrijf. Ze leren samen te werken
met senioren, deel uit te maken van een team, verantwoordelijkheid te dragen en doen
ervaring op met klantencontact. Volgens de geïnterviewden zijn afgestudeerden daardoor
sneller in te werken in een werkkring. Ook de samenwerking tussen mbo en hbo wordt als
een pluspunt gezien. Hbo’ers leren leiding te geven aan mbo’ers; ze leren elkaar aanspreken
en controleren. En een keuze voor doorleren is meer gefundeerd doordat studenten een
beter beroepsbeeld ontwikkelen.
In de Achterhoek zijn gedurende de projectperiode voor ruim 40 bedrijven opdrachten en
vervolgopdrachten uitgevoerd. Via deze bedrijven doet de onderwijsinstelling ook weer
nieuwe contacten op. Een van de bedrijven geeft aan dat studenten in staat zijn om snel
creatieve oplossingen te bedenken. Ze zijn handig in het snel iemand erbij halen. Voor dit
bedrijf zijn de projecten van grote meerwaarde: om voorop te blijven lopen in de branche
wil het veel input krijgen van buiten, soms levert dat wat op, soms niet. In dit bedrijf heeft
het geleid tot bijvoorbeeld logistieke aanpassingen in het bedrijfsproces. Omdat in dit
kunststofbedrijf veel maatwerk wordt geleverd aan klanten, zijn er voor studenten veel
mogelijkheden om producten mee te ontwerpen en te optimaliseren.
Ook in Value in the Valley zijn er dergelijke opbrengsten voor bedrijven. Zo wordt er bij
Stork nu anders tegen het eigen organisatieproces aangekeken. Voorheen waren
engineering en uitvoering strikt gescheiden. Wanneer gedurende het productieproces bleek
dat er foutjes zaten in het ontwerp, moesten de tekeningen terug naar de ontwerpafdeling.
Nu zijn processen veel meer verweven en is men op de werkvloer in staat om kleine
aanpassingen door te voeren. Daarnaast levert het voor de intensief betrokken partners, die
twee dagen in de week de studenten begeleiden, ook wat op. Ten eerste krijgt men door de
bedrijfsprojecten een beter zicht op leerprocessen. Ook houdt men door de projecten zicht
op de ontwikkelingen in de regio, door de projecten maar ook door de kennisinnovatieavonden die vanuit Value in the Valley worden georganiseerd. Bij die avonden
wordt een externe spreker uitgenodigd, bijvoorbeeld uit de wetenschap, met bijbehorende
workshops. Voor medewerkers uit de betrokken bedrijven waren dit leerzame uitjes. Een
ander punt dat een van de bedrijfsbegeleiders van Stork benoemt is dat hij nu beter weet
hoe de jeugd tegen de wereld aankijkt. Dat maakt dat je als bedrijf beter in kan spelen op
jongeren. Hoewel het geen doel was om deel te nemen aan het project, heeft Stork ook een
aantal jonge medewerkers kunnen werven.

8.6

Condities
In deze paragraaf gaan we in op een aantal condities die de samenwerking binnen deze
modaliteit versterken of verzwakken.
Verbinden in en tussen de organisaties
Het organiseren van voldoende en relevante opdrachten ervaart men in de Achterhoek niet
als het grootste probleem. Veeleer ligt het risico bij de interne organisatie van de
onderwijsinstelling. In Value in the Valley is het binding houden met de school een van de
risico’s gebleken. Doordat het adviesbureau gevestigd was op een bedrijventerrein op
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afstand van de betrokken scholen, zong het daar te veel los van. Op de scholen sprak men
van ‘zij van Value in the Valley’. Sinds het project is afgelopen bestaat het adviesbureau niet
meer. Na afloop van de projectperiode besloot men niet meer te investeren in een bureau
op afstand, maar in een adviesbureau binnen de school. Het gedachtegoed van Value in the
Valley wordt nu doorgezet op zowel het Alfacollege als de Hanzehogeschool, waar men op
een vergelijkbare wijze werkt aan bedrijfsprojecten. Een aparte vleugel van de school is nu
ingericht als adviesbureau. Daardoor is de zichtbaarheid in de school toegenomen en hoopt
men op meer betrokkenheid van docenten en management. Er wordt nu opnieuw nagedacht
over de vraag hoe mensen vanuit het bedrijfsleven als opdrachtbegeleider kunnen worden
ingezet.
Sturing en vertrouwen
In de casus Value in the Valley is sprake van een netwerkstructuur. Mensen vinden elkaar op
de gedeelde ervaringen. Een persoonlijke klik tussen betrokkenen is een belangrijke
voorwaarde. Bij aanvang van het project Value in the Valley was men zich ervan bewust, uit
de literatuur van de lerende organisatie, dat diversiteit in de samenstelling van de werkgroep
een belangrijke voorwaarde was. Daar heeft men in voorzien door conceptuele denkers en
praktijkgerichte doeners bij elkaar te zetten. Wel maakte die diversiteit dat het enige tijd
kostte voordat mensen elkaar echt begrepen. Begeleidende onderzoekers vanuit
Wageningen Universiteit wezen erop dat een frustrerende kennismakingsperiode een
noodzakelijk onderdeel was om uiteindelijk tot elkaar te kunnen komen. Zo geeft een van de
vertegenwoordigers uit het bedrijf aan dat hij er erg aan moest wennen dat docenten
geneigd zijn iets meerdere keren uit te leggen. Het bewustzijn dat dit een noodzakelijke fase
in het proces was, maakte dat men bereid was door te gaan.
Het succes van samenwerking hangt ook erg op personen. Zoals een van de geïnterviewden
zei: “Een bedrijf doet nooit mee, personen doen mee.’” Voortgang is dus afhankelijk van de
inzet van betrokkenen. Verloop onder personeel kan de samenwerking ondermijnen.
In het project Value in the Valley speelden de directeuren/CvB’ers van de scholen al langer
met het idee om met elkaar aan de slag te gaan op het terrein van milieu, energie,
landbouw en techniek. Vervolgens hebben zij bedrijven in de regio benaderd of zij
inhoudelijk geïnteresseerd waren in het thema en of zij belangstelling hadden om de rol van
expert of coach te vervullen in het projectbureau.
Professionalisering
Om van meerwaarde te kunnen zijn voor het bedrijfsleven, moet de onderwijsinstelling
zowel haar inhoudelijke als haar procesmatige expertise ontwikkelen. In Value in the Valley
organiseert men dat door vertegenwoordigers uit de bedrijven als begeleider te betrekken,
terwijl men zich bij de Achterhoekse Maakindustrie vooral inhoudelijk specialiseert en diverse
lectoren betrekt.
Niet alleen de onderwijsinstelling heeft in de loop der tijd geleerd hoe om te gaan met
projecten, ook bedrijven leren al doende. Een van de geïnterviewde bedrijfsdirecteuren van
de casus Achterhoekse Maakindustrie geeft aan dat naarmate hij langer meedraait, hij beter
in staat is voor studenten behapbare projecten te selecteren, en hij beter studenten kan
werven die passen bij het bedrijf. “Als bedrijf moet je je ook in de kijker spelen bij de
studenten, dat ze elkaar gaan vertellen dat het een interessant bedrijf is.” Wat hij zich
vooraf niet gerealiseerd had, is dat je je als bedrijf ook kwetsbaar moet durven opstellen:
“Studenten presenteren hun opdrachten aan elkaar en aan andere bedrijven, dat betekent
dat er soms informatie over je bedrijf naar buiten komt die je liever voor jezelf had
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gehouden.” De studenten krijgen zo’n 16 uur begeleiding van docenten. De begeleider
vanuit het bedrijf zegt dat hij studenten regelmatig aanspoort hun docent in te schakelen:
“ze niet door laten modderen, maar om hulp laten vragen”.
Risico
Een risico van deze vorm is de tijdelijke basis waarop wordt samengewerkt. Dit vergt van
scholen het continu onderhouden van een netwerk aan contacten. In beide casussen heeft
men de samenwerking rond de kortdurende projecten weten om te zetten in een langere
verbintenis: na afloop van een bedrijfsopdracht wordt voortgebouwd op de resultaten of
definieert het bedrijf een nieuwe opdracht. Een van de participerende bedrijven in de
Achterhoek maakt duidelijk dat in de loop der tijd geleerd wordt van ervaringen. “Je weet nu
wie je waarvoor moet aanspreken in de school. Welke vraagstukken je wel en niet in een
bedrijfsopdracht kan gieten. En ook de school heeft procedures verbeterd.’”

8.7

Toekomst
Bij de HAN zijn de bedrijfsprojecten onderdeel van het curriculum. Er is een toezegging van
het ACT dat het de komende vier jaar nog betrokken blijft bij het werven van projecten. Het
bestendig maken van de samenwerking, daar zit men nu middenin. De bedrijfsopdrachten
passen in de huidige visie van de HAN; men wil zich op vijf speerpunten profileren en
specialiseren. De bedrijfsopdrachten moeten daarbinnen passen. Zo niet, dan verwijst men
door naar andere onderwijsinstellingen.
Value in the Valley is doorgegaan in een andere vorm. Het projectbureau is verplaatst naar
de scholen in de vorm van zogenaamde Ateliers om meer binding te houden met docenten
en management op de onderwijsinstelling. De ervaringen die in Value in the Valley zijn
opgedaan worden daar benut. Verder is het gedachtegoed van Value in the Valley
meegenomen in het project Veenkoloniën (Drijfhout, 2011) en wordt het in de
Hanzehogeschool verbreed tot het thema ‘Healthy aging en duurzaam bouwen’. Door de
geïnterviewden wordt benadrukt dat het concept van Value in the Valley geen blauwdruk is
die je kunt overnemen, maar dat het alleen lukt als betrokkenen bereid zijn hun eigen
leerproces door te maken.

8.8

Hoofdkenmerken van de modaliteit
In deze modaliteit werken onderwijs en bedrijfsleven telkens op tijdelijke basis samen.
Bedrijven besteden opdrachten uit bij de scholen. Een school kan hierdoor met een groot
aantal bedrijven samenwerken.
De opdrachten worden uitgevoerd door een groep studenten, al dan niet uit verschillende
opleidingen. Docenten, begeleiders uit bedrijven en/of andere experts begeleiden de
opdracht en/of werken mee.
Ervaringen uit de casussen leren dat belangrijke aandachtspunten zijn:
continuïteit in opdrachten;
aanwezigheid van voldoende inhoudelijke expertise op school;
onderwijskundige bewerking van bedrijfsopdrachten.
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Aanvankelijk leek deze modaliteit te kunnen worden getypeerd als een vorm van tijdelijke
samenwerking, omdat een bedrijf steeds opnieuw kan besluiten of het een project bij de
onderwijsinstelling wegzet of de samenwerking beëindigt. In de casussen blijkt dat het
onderwijs de partnerbedrijven voor langere tijd probeert te binden door aan te sluiten bij
een regionale innovatieagenda. Vanuit een gedeelde agenda ontstaat continuïteit in
opdrachten. Deze samenwerking wordt geïnstitutionaliseerd in een advies-/projectbureau of
er wordt een intermediaire partij ingezet om opdrachten te werven en de relaties tussen alle
betrokken partijen te onderhouden.
Voor de bedrijven leveren de opdrachten innovatieve oplossingen voor bedrijfsproblemen op
doordat buitenstaanders er met een frisse blik naar kijken. De docenten van de school
krijgen via de opdrachten zicht op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. Daarmee levert
deze modaliteit primair een bijdrage aan kennisontwikkeling, zowel in het bedrijf als op
school.
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9

Modaliteit 5: Samenwerking tussen school en intermediair

9.1

Inleiding
In deze modaliteit vindt samenwerking plaats tussen het onderwijs en een kenniscentrum
beroepsonderwijs bedrijfsleven. Via het kenniscentrum krijgt de school beter toegang tot de
bedrijven en het kenniscentrum heeft kennis van ontwikkelingen in de bedrijfstak die voor
de scholen ook weer voordeel opleveren. Het verschil met voorgaande modaliteiten is dat de
rol van een dergelijk intermediair veel minder expliciet aanwezig is en de samenwerking daar
rechtstreeks tussen onderwijs en bedrijfsleven plaatsvindt. Het kenniscentrum heeft een
publieke functie (het zorgen voor voldoende en geaccrediteerde bpv-plaatsen en het
realiseren van de kwalificatiestructuur) en vervult daarnaast ook private taken (zoals het
functioneren als branche-opleidingsinstituut). In deze modaliteit zien we dat met name
vanuit die laatste rol samenwerking wordt gezocht met de scholen.

Automotive College
Het Automotive College is een initiatief van het Kenniscentrum Innovam en de opleidingen mobiliteit
van ROC MN. Het Automotive College is opgezet om aansluiting te houden met snelle technische
innovaties in de branche. Innovam en het Automotive College delen huisvesting, zodat reguliere
studenten en cursisten in een zelfde omgeving onderwijs volgen. Trainingen die door Innovam worden
aangeboden zijn beschikbaar voor studenten en docenten van het roc. Doordat trainers van Innovam
en docenten van het roc elkaar ontmoeten op de gedeelde onderwijslocatie, hebben ze de
mogelijkheid van elkaar te leren. Daarnaast is door Innovam geïnvesteerd in een leerbedrijf op school,
waar studenten onder begeleiding van een werkmeester aan auto’s sleutelen. Deze auto’s worden
geleverd door bedrijven uit de omgeving. Het zijn auto’s waar minder haast achter zit (zogenaamde
voorraadauto’s). Studenten komen hierdoor met de nieuwste automodellen in aanraking.
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Dutch Health Tech Academy
Het kenniscentrum van de gezondheidstechnische opleidingen, de SVGB, heeft in samenwerking met
de onderwijsinstellingen een landelijk opleidings- en kenniscentrum opgezet voor
gezondheidstechnisch beroepsonderwijs. Ongeveer 900 bbl-studenten verdeeld over 19 kleine
opleidingen voor beroepen als audicien, orthopedisch schoenmaker, tandtechnicus en opticien worden
in een nieuw, goed geoutilleerd centrum opgeleid. De afzonderlijke opleidingen waren te klein om de
continuïteit en kwaliteit van de vakopleidingen te waarborgen. Door deze samen te brengen in één
opleidingscentrum, de Dutch Health Tech Academy (DHTA), verwacht men dat wel te kunnen vanwege
de schaalvoordelen, de mogelijkheid tot duidelijker profilering en door samenwerking tussen onderwijs
en SVGB. In de DHTA wordt intensief samengewerkt tussen de opleidingen en met de verschillende
branches. De ambitie is om een kenniscentrum te worden voor de gezondheidstechniek.

De beide casussen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat een samenwerkingsverband
ontstaat tussen de onderwijsinstelling(en) en een kenniscentrum beroepsonderwijs
bedrijfsleven. Het kenniscentrum brengt een groot netwerk van bedrijven en
brancheorganisaties in, hetgeen voor de reguliere opleidingen voordelen met zich
meebrengt. Het kenniscentrum vertegenwoordigt zijn achterban en oefent invloed uit op de
kwaliteit van de opleidingen. Ook kan de samenwerking tussen kenniscentrum en
opleidingen schaalvoordelen met zich meebrengen doordat opleidingsfaciliteiten worden
gedeeld en men over en weer (docenten vanuit de school en trainers vanuit de
kenniscentra) van elkaars kennis gebruik kan maken.

9.2

DHTA

Automotive College

Bedrijfspartners

Diverse brancheorganisaties

Diverse importeurs/dealers

Onderwijspartners

Mbo: Amarantis, KW1C, Zadkine

Mbo: ROC MN, opleidingen
mobiliteit

Overige partners

SVGB

Innovam, OOMT (O&O-fonds),
BOVAG

Aanleiding tot samenwerking, gedeelde ambitie
Aanleiding voor de samenwerking tussen Innovam en de opleiding mobiliteit is een
aanhoudende onvrede bij autobedrijven over de kwaliteit en kwantiteit van de uitstromende
studenten. Tegelijkertijd worstelden de opleidingen mobiliteit van het roc met de goede
invulling van competentiegericht onderwijs waarin de praktijk meer centraal staat. Ook de
verouderde werkplaats was aan vervanging toe en de gelegenheid deed zich voor te
verhuizen naar een andere locatie. Door samen met Innovam een locatie te betrekken
verwacht men daar beiden voordeel mee te behalen. Al langer waren er gesprekken gaande
om meer samenwerking te zoeken.
De samenwerking van de gezondheidstechnische opleidingen en de SVGB stond ook al jaren
op de agenda, maar kwam pas echt op gang toen de druk vanuit de verzekeraars steeds
groter werd. De opleidingen apart zijn te klein om zelfstandig voort te bestaan.
Samenwerking in een opleidingscentrum levert schaalvoordelen op en maakt de opleidingen
zichtbaarder voor instromende studenten, maar ook richting branche. Onder andere door
een ontmoetingscentrum te zijn en door samenwerking tussen cursus- en regulier onderwijs
verwacht men beter aan te kunnen sluiten bij ontwikkelingen in de branches.

68

ecbo

Krachten bundelen voor vakmanschap

9.3

Gerealiseerde vernieuwingen
Het Automotive College is gehuisvest op een autoboulevard, naast Innovam. De
opleidingslocatie wordt zowel voor werknemerstrainingen als voor studenten benut.
Daarnaast is in het college een leerbedrijf gehuisvest. Een student aan het Automotive
College heeft, op een en dezelfde locatie, de mogelijkheid om naast het reguliere curriculum
te werken in het leerbedrijf en cursussen te volgen van Innovam. In de werkplaats werken
de studenten voor een langere periode aan auto’s van bedrijven (aan de nieuwste modellen)
onder deskundige begeleiding van een werkmeester. Deze werkmeester is in dienst van
Innovam. Binnen het leerbedrijf ligt de productieomzet lager dan in reguliere bedrijven
waardoor er ruimte is voor leerprocessen. In bedrijven mogen leerlingen bepaalde klussen
niet doen of komen ze niet voor. Daar kan in het leerbedrijf op gestuurd worden. Het
leerbedrijf is daarmee aanvullend op de bpv. Een voordeel is de nabijheid. Doordat het
leerbedrijf via een deur in de school te bereiken is kunnen docenten even binnenlopen en
overleggen met de werkmeester. Dat heeft ook weer nadelen: door de nabijheid blijft het
voor studenten een schoolse omgeving en kan men geneigd zijn zich schools te gedragen.
Ook het klantencontact ontbreekt doordat de auto’s met een oplegger bij de bedrijven
worden opgehaald en weer afgeleverd. Docenten vinden klantencontact wel van groot
belang. Er zijn ideeën om studenten mee te laten rijden met de oplegger. En om auto’s van
het personeel van ROC MN bij het bedrijf te laten repareren. De branche is daar echter niet
voor omdat er dan sprake is van concurrentievervalsing. Normaliter zijn deze auto’s bij
reguliere garages in onderhoud.
Daarnaast zijn de cursussen die Innovam voor werkenden aanbiedt (bijvoorbeeld omdat er
nieuwe technologie op de markt komt) ook toegankelijk voor studenten en is er nieuwere
apparatuur beschikbaar via de bedrijven waarmee Innovam contacten heeft.

Aantal deelnemers gedurende
projectperiode

DHTA

Automotive College

1200 reguliere deelnemers

800 deelnemers

1200 cursisten

Opleidingen mobiliteit niveau
2,3 en 4

Deelnemers oriëntatiejaar: 19

In onderwijsleerbedrijf
gedurende 1 maand:
10 technisch medewerkers
niveau 2,
1 werkplaatsmanager niveau 4,
1 bedrijfsmanager niveau 4

Verandering in het primaire
proces

Oriëntatiejaar
gezondheidstechniek

Bedrijfstrainingen beschikbaar
voor studenten en docenten

Nieuwe inrichting
praktijklokalen

Onderwijsleerbedrijf met
begeleiding door
werkplaatsmanager

Gastdocenten uit bedrijven

Leren a.d.h.v.
praktijkopdrachten, theoretische
verdieping en loopbaanleren
Nieuwe inrichting
praktijklokalen
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Verandering in het secundaire
proces

DHTA

Automotive College

Gezondheidstechnische
opleidingen en SVGB onder 1
dak

Opleidingen mobiliteit en
Innovam onder 1 dak

Merknaam DHTA
Kwalificatiedossiers bijgesteld
met beroepsoverstijgende
competenties
Docentprofessionalisering
Innovatieplatforms per branche

Voor de onderwijsdeelnemer in de DHTA heeft de samenwerking zich vertaald in een nieuw
opleidingscentrum waar alle gezondheidstechnische opleidingen zijn gehuisvest. In de DHTA
hebben de samenwerkende opleidingen een oriëntatiejaar gezondheidstechniek ontwikkeld,
zodat nieuwe instroom zich kan oriënteren voorafgaand aan een definitieve keuze voor één
van de opleidingen. Ook zijn er beroepsoverstijgende modules (bijvoorbeeld
ondernemerschap) ontwikkeld. Daarnaast zijn in samenwerking met de SVGB de
kwalificatiedossiers geactualiseerd, heeft men intake-instrumenten, EVC-procedures en
nieuwe uitstroomrichtingen ontwikkeld.

9.4

Belangen
In deze modaliteit wordt samengewerkt door kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
(kbb’s) en opleidingen van onderwijsinstellingen. Een gedeeld kenmerk van de casussen is
dat ze gezamenlijk een pand betrekken. In deze paragraaf werken we uit welke belangen de
betrokken partijen nastreven in de samenwerking.
Strategisch belang
Allereerst is er een strategisch belang. Door samenwerking verwachten de kbb’s invloed uit
te kunnen oefenen op de opleidingen die door de onderwijsinstelling worden aangeboden,
zodat die beter voldoen aan de vraag vanuit de bedrijven. De kbb’s nemen een leidende rol
om de belangen van de achterban te behartigen. In het geval van de DHTA is de ambitie
een school neer te zetten met een sterke merknaam. Dat zou zowel naar studenten als naar
bedrijven en branches uitstraling moeten hebben en respectievelijk voldoende instroom en
betrokkenheid moeten genereren. De SVGB en de DHTA bundelen de krachten, waardoor ze
samen met de branches een beter tegenwicht kunnen bieden aan de steeds zwaardere druk
vanuit de verzekeraars.
Toegang tot netwerken
Voor het onderwijs betekent de samenwerking toegang tot het netwerk van bedrijven en
branches. De kenniscentra hebben contacten met de branches, via bijvoorbeeld het
cursusonderwijs, de beroepspraktijkvorming en natuurlijk in verband met de
kwalificatiestructuur. Door het uitgebreide netwerk bieden de kenniscentra de scholen een
betere toegang tot het bedrijfsleven. Het Automotive College heeft via het kenniscentrum
Innovam beter geoutilleerde praktijklokalen en een leerbedrijf waar het bedrijfsleven
nadrukkelijk bij betrokken is. In feite verleent Innovam de school toegang tot haar
uitgebreide netwerk. In het leerbedrijf werken de studenten aan auto’s die bij bedrijven in
de regio zijn opgehaald: zogenaamde voorraadauto’s. De buitendienst van Innovam werft
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deze opdrachten: de bedrijven staan de auto’s af aan het leerbedrijf omdat er geen haast
achter zit. Het gaat om auto’s waar nog wat aan moet gebeuren. Voor studenten biedt dit de
mogelijkheid om met de nieuwste technieken in aanraking te komen. Ze worden daarbij
begeleid door een werkmeester. De wagens worden gerepareerd tegen een lager tarief. Wel
zit er enige tijdsdruk op; wagens moeten op tijd weer afgeleverd bij de bedrijven en ook de
kwaliteit moet op orde zijn.
Schaalvoordelen
In de DHTA delen de gezondheidstechnische opleidingen niet alleen een gebouw, ook het
beleid is geharmoniseerd; er is één financieel, onderwijskundig, pr- en HRM-beleid. Banden
met de branches zijn aangehaald waardoor men in de nieuwe locatie de beschikking heeft
over nieuwe apparatuur en gastdocenten vanuit de bedrijven worden ingezet. Door de DHTA
als een duidelijk merk in de markt te zetten verwacht men meer studenten te kunnen
aantrekken en zichtbaarder te zijn voor de branches dan wanneer de opleidingen
afzonderlijk verder gaan.
De opleidingen mobiliteit hebben zich gehuisvest op het terrein van Innovam in Nieuwegein.
Regulier en cursusonderwijs worden op dezelfde locatie aangeboden. Daardoor zijn er
schaalvoordelen te behalen: school en kenniscentrum delen lokalen waardoor kosten kunnen
worden gereduceerd. Het delen van lokalen vraagt om afstemming: docenten moeten het
onderwijs verder vooruit plannen dan voorheen. Een deel van het onderwijs wordt nu
aangeboden in het leerbedrijf. Omdat kengetallen waarmee door de onderwijsinstelling
gerekend wordt, nog niet zijn aangepast, is de school nu relatief duurder uit. Men werkt nog
met oude leerling-docentratio’s terwijl de opleiding deels wordt ingekocht bij het
onderwijsleerbedrijf. In het interview wordt door de docenten geopperd om meer betrokken
te worden bij de begeleiding in het onderwijsleerbedrijf. Daardoor kunnen ze beter sturen op
de leerprocessen bij de studenten. De vraag is dan weer wat dit met het gedrag van
studenten doet, omdat ze nu in een bedrijfsmatige omgeving functioneren. Ook gaat een
deel van de schaalvoordelen daarmee verloren.
Complementaire kennis
Omdat de grote dealers in de autobranche hun merkentraining door Innovam laten
organiseren, is deze nu ook toegankelijk voor de reguliere studenten en voor de docenten,
waardoor ze kennis kunnen maken met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Tijdens
het interview geven de docenten aan dat ze nog weinig gebruik maken van het
trainingsaanbod. Deels is de oorzaak praktisch van aard: docenten hebben er nog
onvoldoende zicht op wanneer er nog plaats is in een training. Anderzijds geven docenten
aan dat zij de technische kennis die in trainingen wordt overgedragen nauwelijks interessant
vinden. Zij kijken voor hun eigen scholing eerder naar het hbo. Trainingen gericht op de
nieuwste modellen auto’s en bijbehorende technieken zijn weer wel interessant voor
docenten. De trainers van Innovam leren door hun bijdrage in de opleidingen om te gaan
met groepen jongeren. Zij worden daarin ondersteund door docenten.
Bij de DHTA worden ook cursussen en bbl-opleidingen georganiseerd op één locatie. Ook wil
men de DHTA op termijn tot een expertisecentrum voor de gezondheidstechnische beroepen
ontwikkelen: de DHTA als ontmoetingslocatie voor innovatieplatforms per branchecluster
van opleiders, branches en kenniscentrum.
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9.5

Investeringen en opbrengsten
Zowel branches, onderwijs als kbb investeren in deze samenwerking. Bij de DHTA dragen de
branches bij naar grootte en leerlingenaantal. De helft van hun bijdrage bestaat uit
financiële middelen, de andere helft uit de inzet van mensen (loonkosten). Branches die bij
aanvang minder enthousiast waren om te gaan samenwerking leveren een veel beperktere
bijdrage. Onderwijspartners dragen vooral bij door inzet van personeel. Dat levert
onderwijskundige kennis. En de SVGB draagt bij door de inzet van personeel en faciliteiten.
Ook in deze casus wordt 40% bijgedragen door HPBO.
DHTA

Automotive College

Financiële bijdrage partners

Onderwijs: € 391.000
Branches: € 413.000
Kbb: € 411.000

Onderwijs: € 981.000
Branches: € 205.000
Kbb: € 556.000
O&O fonds: € 290.000

Subsidie Innovatiearrangement

€ 810.000

€ 1.000.000

Totale projectkosten

€ 2.025.000

€ 3.032.000

Die subsidie van HPBO ondersteunt de samenwerking. In een latere fase is het echter weer
lastig om de samenwerking vanuit de reguliere begrotingen gefinancierd te krijgen. Bij het
Automotive College draagt zowel onderwijs als kbb met name bij door inzet van personeel.
Naast deze twee centrale partners financieren bedrijven (importeurs en dealers) de
projectfase door inzet van middelen, terwijl het opleidingsfonds financiële middelen
verschaft. Na afloop van de projectperiode worden in het Automotive College de kosten van
de nieuwe leerwerkomgeving uit de reguliere middelen gefinancierd.
In deze casus geven de kbb’s de onderwijsinstellingen toegang tot hun netwerk van
bedrijfscontacten. Ze behartigen de belangen van de branches die ze vertegenwoordigen en
hebben de ambitie om het onderwijs te versterken. Via de kbb’s hebben de
onderwijsinstellingen toegang tot de bedrijven en kunnen ze het onderwijs door die
contacten versterken.
Daarnaast levert de samenwerking via de kbb’s schaalvoordelen op doordat verschillende
opleidingen (school- en bedrijfsopleidingen) faciliteiten als gebouwen, een nieuwe
leeromgeving, technologie en diensten kunnen delen. De casus DHTA laat zien dat een
bijkomend voordeel van schaalvergroting kan zijn dat de zichtbaarheid van de opleidingen
wordt vergroot waardoor er meer instroom gegenereerd kan worden. Deze grotere
zichtbaarheid heeft al geleid tot een toename van 50% in de omzet van het
contractonderwijs.
Wat is de opbrengst van deze modaliteit voor de studenten? Bij het Automotive College
hebben de studenten toegang tot nieuwe technieken en tot merktrainingen die voorheen
niet voor hen beschikbaar waren. Er is geen zicht op of bedrijven daardoor tevredener zijn
met de studenten die van de opleiding komen. Wel menen docenten ander gedrag te zien bij
studenten. Door het contact met het beroepenveld (via de cursussen, de locatie) gedragen
studenten zich volwassener in de school: het leidt bijvoorbeeld tot ander parkeer- en
rijgedrag op het terrein. De Job-enquête is positiever ingevuld dan een jaar eerder, ondanks
dat de school is verhuisd naar het terrein van Innovam.
Een van de uitdagingen van het Automotive College is om jongeren te interesseren in en te
behouden voor de autobranche. Tot nu toe is de instroom niet gestegen maar blijft deze
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constant. Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt terug, maar onduidelijk is of dit is toe te
schrijven aan de samenwerking met Innovam.
Bij de DHTA is wel sprake van een duidelijke toename in het aantal studenten (een toename
van 16% in 2010 ten opzichte van 2007). De verwachting is dat de studentenaantallen zich
op dit niveau zullen stabiliseren: inhoudelijke versterking en facilitair samenwerken blijven
van belang.

9.6

Condities
In deze paragraaf gaan we in op een aantal voorwaarden die de samenwerking binnen deze
modaliteit versterken of verzwakken.
Sturing en vertrouwen
Beide projecten kennen al een lange historie waarin ideeën over de nu gerealiseerde
samenwerking ettelijke malen zijn besproken. Bij het Automotive College hielpen
omstandigheden (noodzakelijke verhuizing, verouderde werkplaats) de uiteindelijke
samenwerking gestalte geven. Ook aan de vorming van de DHTA zijn jarenlange
besprekingen vooraf gegaan. Al sinds 2000 is er gesproken over het bundelen van de
opleidingen. Daartoe zijn verschillende conferenties gehouden. De druk vanuit verzekeraars
maakte dat in 2007 de samenwerking daadwerkelijk tot stand kwam. Met een aantal
voorlopers onder de branches zijn plannen uitgewerkt (de zogenaamde 1e fase partners),
volgers (2e fase partners) zijn later aangehaakt.
Enig voorbehoud vanuit het onderwijs om samenwerking met het kenniscentrum aan te
gaan was bij aanvang wel aanwezig. Bij het Automotive College vreesden docenten dat de
branches een te grote stem zouden krijgen in hoe jongeren moesten worden opgeleid, en
daarbij te weinig oog zouden hebben voor de breedte van de opleiding en de sociale
ontwikkeling van de deelnemers. Ook de DHTA ervaart dat de onderwijsinstellingen niet
allemaal even positief zijn over een centraal opleidingsinstituut, waarbij de
onderwijsinstellingen autonomie inleveren. Er worden pogingen gedaan om zelf opleidingen
neer te zetten.
Beide samenwerkingsverbanden tussen de kenniscentra en de onderwijsinstellingen hadden
de ambitie om te komen tot een juridische entiteit. Dat blijkt in ieder geval binnen de
projectperiode niet haalbaar. Bij het Automotive College is die niet tot stand gekomen: beide
‘samenwerkingseenheden’ zijn onderdeel van een groter geheel, en worden en blijven vanuit
die organisaties aangestuurd. Een krachtige stuurgroep en de samenwerking vastleggen in
raamovereenkomsten is de weg die men is ingeslagen.
Tijdens de projectperiode heeft men al doende naar een optimale samenwerking gezocht.
“Het gaat erom dat je elkaar iets gunt,” aldus een van de projectleiders, “en regelmatig
overleg voert met de werkvloer.” Dat is vooraf niet in contracten te vangen. Gedurende de
projectperiode is ingezet op quick wins. Bestuurders waren het niet altijd eens over de
ingeslagen richting, maar desondanks werden projectactiviteiten zo veel als mogelijk
gecontinueerd. Beslissingsbevoegdheid en projectuitvoering werden strikt gescheiden.
Beslissingen met veel impact werden overgelaten aan bestuurders. Wanneer op de
werkvloer resultaten werden bereikt, versterkten deze de bestuurlijke samenwerking.
Bij de SVGB en de onderwijsinstellingen is structureel bestuurlijke samenwerking
gerealiseerd. Het opzetten van een financieel juridische eenheid was binnen de
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projectperiode niet mogelijk. Uiteindelijk heeft de DHTA met alle partners
samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Deze bevatten afspraken over samenwerking op
het gebied van onderwijsinhoud, pr, communicatie, instroombevordering en financiën.
Verbinden in en tussen de organisaties
Korte lijnen tussen enkele sleutelpersonen, een toonaangevende voorzitter van een van de
branches, een van de CvB-leden van een roc, de directeur van de SVGB en de projectleider,
maakten dat er gehandeld werd. Er is veel aandacht besteed aan het meekrijgen van de
samenwerkingspartners door continu in gesprek te blijven over doelstellingen, aanpak,
resultaten en verwachtingen. De gezamenlijke huisvesting werkte als een vliegwiel om ook
de werkvloer mee te krijgen. Veel docenten hebben geparticipeerd in projectgroepen.
Terugkijkend zegt men dat het van belang is hen vroegtijdig bij de uitvoering te betrekken.
Bij stagnatie op bestuurlijk niveau hielp voortgang op uitvoerend niveau de samenwerking
vooruit en omgekeerd.
Bij het Automotive College wordt ook benadrukt dat korte lijnen tussen het management van
de beide organisaties van belang waren. Beide personen hadden goed zicht op de
werkprocessen in de organisatie. Over en weer werden argumenten en belangen gedeeld,
waardoor wederzijds begrip ontstond. Door bijvoorbeeld de opbouw van de kostenstructuur
voor elkaar inzichtelijk te maken werd duidelijk waarom bepaalde standpunten werden
ingenomen. Belangen, speelruimte en grenzen worden steeds besproken. Medewerkers
krijgen gaandeweg het vertrouwen dat ieders belangen gelijkwaardig worden behartigd.
De afhankelijkheid van de relaties tussen sleutelpersonen maakt de samenwerking ook
kwetsbaar. Veranderingen in posities van deze personen maken dat opnieuw betrokkenheid
georganiseerd moet worden.
Professionalisering
Samenwerking tussen de opleidingen, zoals in de DHTA, en met het kenniscentrum vraagt
over en weer om erkenning van elkaars expertise. Binnen de DHTA wordt tussen
verschillende opleidingen samengewerkt. Eén onderwijsvisie en uitwisselbaarheid van
docenten worden nagestreefd, maar dat gaat niet vanzelf en vraagt om afstemming, overleg
en professionalisering. Binnen het Automotive College heeft een nadrukkelijker gerichtheid
op de loopbaan van de studenten geleid tot een professionaliseringstraject voor het voeren
van loopbaangesprekken.
Risico
Het bedrijfsleven blijvend betrokken houden is een van de lastige opdrachten in de
samenwerking. In het huidige economische klimaat blijkt dat bij het Automotive College
problemen ontstaan met de levering van reparatieauto’s. Garagebedrijven houden liever het
eigen personeel aan het werk dan het werk uit te besteden.
Ook bij de DHTA heeft de economische situatie invloed op de betrokkenheid. De branches
waarmee wordt samengewerkt zijn zeer divers qua bedrijfsomvang, scholingsbudgetten en
mate van professionaliteit. Doordat het eigenaarschap is belegd bij verschillende partijen die
alleen een gelijkwaardige stem hebben in het bestuur, blijkt het lastig om belangen op één
lijn te krijgen, waardoor de besluitvorming soms stokt. Bedrijven stellen zich in een lastige
situatie eerder op als onderwijsconsument dan als partner. Daar een weg in vinden is een
uitdaging voor de DHTA. De ambitie is een leidende rol te spelen, een visie neer te zetten
waar de branches zich aan kunnen committeren, in plaats van continu in te moeten spelen
op vragen vanuit de branches.
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9.7

Toekomst
Beide samenwerkingsvormen vragen nog om optimalisatie. Afspraken over verrekeningen,
kostentarieven, personele uitwisselingen worden momenteel uitgewerkt, maar zullen ook
gedurende de samenwerking om bijstellingen vragen. Overlegstructuren op verschillende
niveaus blijven noodzakelijk om daadwerkelijk voordelen te kunnen realiseren, als
schaalvoordelen en het benutten van elkaars kennis.
De DHTA geeft aan dat het realiseren van innovatieplatforms, overlegstructuren van
branches, bedrijven, onderwijsinstellingen, SVGB, noodzakelijk zijn om de DHTA stevig neer
te zetten. In die overlegstructuren vindt de ontmoeting plaats tussen onderwijs,
bedrijfsleven en kenniscentrum en worden de inhoudelijke ontwikkelingen in branches
besproken en vertaald naar het onderwijs. De toegevoegde waarde van samenwerking in de
DHTA moet zowel voor onderwijsinstellingen, die opleidingen door de DHTA laten uitvoeren,
als richting branches expliciet worden gemaakt. Enkele onderwijsinstellingen willen zelf
opleidingen aanbieden en zoeken daarbij geen samenwerking met de DHTA. Ook bestaat
altijd het risico dat de grote werkgevers zelf opleidingen gaan aanbieden.

9.8

Hoofdkenmerken van deze modaliteit
In deze modaliteit speelt het kenniscentrum een verbindende rol richting bedrijfsleven. Het
heeft daar de contacten en kan de vraag van het bedrijfsleven vertalen naar het onderwijs.
Bedrijven zijn via het kenniscentrum, of via een private branche-opleidingsorganisatie,
nauwer te betrekken bij het onderwijs en te verleiden een bijdrage te leveren door inbreng
van expertise, nieuwe technologie, opdrachten, etc.
Doordat de intermediaire organisatie en de scholen faciliteiten delen, zoals ruimte en de
nieuwste apparatuur, ontstaan schaalvoordelen. Voor kleine opleidingen (zoals binnen
DHTA) is dit cruciaal om ze in stand te houden. Maar het delen van een ruimte leidt niet
alleen tot schaalvoordelen, er wordt ook een fysieke ontmoetingsplek gerealiseerd waar
onderwijs, bedrijfsleven en kenniscentrum elkaar treffen.
Binnen deze modaliteit zien we ook dat gezamenlijk een leeromgeving wordt gerealiseerd
om faciliteiten optimaal te benutten: cursisten (medewerkers van bedrijven) en studenten
kunnen op dezelfde locatie worden opgeleid. Op deze ontmoetingsplek voor bedrijven,
school en kenniscentrum kunnen alle partners hun zichtbaarheid binnen het netwerk
vergroten.
De samenwerking tussen de organisaties is vooral ingegeven vanuit strategische
overwegingen over schaalvoordelen. Afwegingen op onderwijskundig niveau, zoals integratie
van werk- en leerprocessen, zijn minder prominent aanwezig dan in de andere modaliteiten.
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10 Vergelijking van de modaliteiten
10.1 Inleiding
In dit onderzoek hebben we varianten van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
in kaart gebracht. In dit hoofdstuk beschrijven we de kenmerkende verschillen van de vijf
onderscheiden modaliteiten. In de volgende paragraaf beginnen we met een korte
beschrijving van ieder van de modaliteiten. Daarna werken we uit welke doelen ze nastreven
en op basis van welke motieven onderwijs en bedrijfsleven zich aan elkaar hebben
verbonden. De daaropvolgende paragraaf beschrijft de opvallendste verschillen tussen de
modaliteiten en wat daarvan de consequenties zijn voor de samenwerking.

10.2 Een korte beschrijving van de modaliteiten
We beginnen met een korte beschrijving van de modaliteiten.
School in bedrijf
In deze modaliteit werkt het onderwijs samen met één groot bedrijf. Een groep studenten
volgt een deel van de opleiding in het bedrijf. In het bedrijf wordt een leerwerkomgeving
gerealiseerd waar werk- en leerprocessen met elkaar worden verbonden. Daarbij worden
studenten begeleid door daarvoor geschoolde seniormedewerkers op de werkvloer.
Eventueel zijn ook docenten op de werkplek aanwezig om theoretische verdieping aan te
bieden. Bedrijf en onderwijs verbinden zich voor langere tijd aan elkaar.
Onderwijs en bedrijf realiseren nieuwe entiteit
In deze modaliteit investeren onderwijs en een groep bedrijven in een nieuwe leeromgeving
waar onderwijs- en bedrijfsprocessen zijn verweven. Beiden delegeren verantwoordelijkheid
naar deze nieuwe entiteit die zich specialiseert op het verbinden van leer- en werkprocessen.
De entiteit staat los van het bedrijf en los van de school en functioneert als een zelfstandige
bedrijfsomgeving. In deze omgeving functioneren groepen studenten uit diverse
opleidingen.
Bedrijf in de school
In deze modaliteit werken onderwijs en een groep bedrijven samen om bedrijfsprocessen in
het onderwijsproces in de school te realiseren. In deze omgeving kan een grote groep
studenten een groot deel van de opleiding volgen. Bedrijven verbinden zich voor langere tijd
aan de samenwerking en zetten zich in om een bedrijfsmatige leeromgeving vorm te geven
en te onderhouden. De school houdt de regie op het onderwijsproces. Zij zorgt voor
professionals die het onderwijs- en bedrijfsproces kunnen aansturen.
Tijdelijke samenwerking tussen school en bedrijf
In deze modaliteit werkt het onderwijs samen met een groot aantal bedrijven. Het
bedrijfsleven legt opdrachten neer bij het onderwijs. Dit zijn vaak interdisciplinaire
vraagstukken, waar meerdere studenten uit diverse opleidingen aan kunnen werken. Het
onderwijs zorgt voor een onderwijskundige vertaalslag op de projecten. Voor het
binnenhalen van voldoende projecten kan een intermediaire partij een rol spelen.
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Samenwerking tussen school en intermediair
Deze modaliteit kenmerkt zich door samenwerking tussen onderwijs en een kenniscentrum
beroepsonderwijs bedrijfsleven. Het kenniscentrum is een interessante partner voor het
onderwijs vanwege de nauwe contacten die het onderhoudt met de bedrijven en branches.
Relevant is dat het kenniscentrum zowel publieke als private rollen op zicht neemt en dat
samenwerking in deze modaliteit met name vanuit die private rol, als brancheopleidingsinstituut vorm krijgt.
De feitelijke uitwerking heeft in de projecten onder het Innovatiearrangement op
verschillende wijze vorm gekregen. In een van de samenwerkingsverbanden wordt door
school en kenniscentrum gezamenlijk een bedrijfsmatige leeromgeving gerealiseerd in de
school. In het andere samenwerkingsverband wordt de samenwerking tussen meerdere
kleinschalige opleidingen en diverse branches via het kenniscentrum geïnitieerd. De
overeenkomst tussen de beide casussen is dat de beide partners zich langdurig aan de
samenwerking hebben verbonden.

10.3 Doel van de samenwerking in de modaliteiten
Voor alle samenwerkingsvormen is het verbeteren van het vakmanschap van de
uitstromende studenten een centrale doelstelling, aangevuld met het vergroten van de
instroom in de opleiding en in de sector. Alleen in de modaliteit waar bedrijfsleven en
onderwijs samenwerken in bedrijfsprojecten is de samenwerking ook nadrukkelijk gericht op
kennisontwikkeling in de bedrijven.
Dat wil overigens niet zeggen dat er in de verschillende modaliteiten geen opbrengsten zijn
voor de onderwijsinstelling of het bedrijf; denk aan kennisontwikkeling van docenten, of het
realiseren van een leercultuur in de bedrijven; maar deze zijn niet het gemeenschappelijke
doel van de samenwerking.

10.3.1 Motieven voor specifieke modaliteiten
Instroom
Om instroom te realiseren zorgt men dat jongeren al vroeg in aanraking kunnen komen met
de beroepspraktijk. Jongeren die nog voor hun opleidingskeuze staan wordt de mogelijkheid
geboden in de leerwerkomgevingen te participeren en met de sector en het werk kennis te
maken. Door de beroepspraktijk aan den lijve te ervaren (een vorm van socialisatie) hoopt
men dat jongeren zich blijvend aangetrokken voelen tot de sector. Ook worden studenten
uit de lagere opleidingsniveaus verbonden met studenten uit de hogere niveaus. Dat zou
moeten leiden tot een gefundeerdere keuze voor een vervolgopleiding.
Versterken van het vakmanschap
In de meeste modaliteiten is het ontwikkelen van vakmanschap het belangrijkste doel van
de samenwerking. Voorbereid zijn op de eisen die bedrijven aan de studenten stellen. In de
samenwerkingsverbanden wordt dat gerealiseerd door het direct verbinden van twee
belangrijke dimensies van het leerproces, namelijk acquisitie en participatie (Sfard, 1998).
Naast het verwerven van kennis en vaardigheden (acquisitie) is leren ook een proces van
socialisatie (participatie). Door mee te werken in de praktijk leren de studenten om te
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functioneren in een werkgemeenschap (een team, een ploeg of een afdeling) en worden zo
ingewijd in de routines die noodzakelijk zijn om het werk efficiënt te doen (Wenger, 1998).
Voor de ontwikkeling van vakmanschap zijn die beide processen – acquisitie en participatie –
nodig. Zoals Nijhof (2006) schreef: “het individuele kennisgeneratieproces en het sociale
enculturatie- en participatieproces vormen elkaars complement”.
De acquisitiedimensie sluit aan bij de cognitieve tradities waarop het schoolse leren
voortbouwt, terwijl de participatiedimensie vooral past bij de sociale en culturele tradities
van het werkplekleren. Effectief beroepsonderwijs is zowel handelingsgericht als toegespitst
op reflectie en conceptuele ontwikkeling.
Kennisontwikkeling
In de modaliteit ‘tijdelijke samenwerking van school en bedrijf’ wordt daarnaast ook
gestreefd naar de ontwikkeling van nieuwe kennis. Bedrijfsopdrachten worden geworven die
vervolgens door studenten worden uitgevoerd. Via de bedrijfsopdrachten willen scholen op
de hoogte blijven van ontwikkelingen in de bedrijven, maar daar ook hun bijdrage aan
leveren door nieuwe oplossingen te bedenken die voor bedrijven van meerwaarde zijn.
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Kenmerkende overeenkomst
In alle vijf modaliteiten worden doelen gerealiseerd door het verbinden van leer- en
werkprocessen in een omgeving die overeenkomsten vertoont met de werkprocessen in de
bedrijven.2 Het gaat dus niet over leeromgevingen waar vaardigheden worden getraind,
maar om leerwerkomgevingen die in een bedrijf of bedrijfsmatige omgeving zijn opgezet. In
dergelijke ’hybride leeromgevingen’ (Zitter & Hoeve, 2012), worden schools leren en
werkplekleren in één leeromgeving bij elkaar gebracht en met elkaar verweven. Studenten
leren een beroep uitoefenen met alle daarvoor benodigde kennis, vaardigheden en
houdingsaspecten. Het productieproces is duidelijk aanwezig, maar er is expliciet ruimte
voor leren. Studenten leren en werken onder begeleiding in een authentiek werkproces. De
begeleiding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijs en bedrijfsleven.
Docenten en praktijkbegeleiders vervullen andere rollen dan bij een gescheiden vormgeving
van een schooldeel en een praktijkdeel. Tot slot zijn er meerdere studenten tegelijkertijd aan
het leren en werken in de leeromgeving (zie ook Huisman e.a., 2010).

Overigens met uitzondering van een van de casussen, de Dutch Health Tech Academy. Alle overige acht
samenwerkingsprojecten verbinden in het primaire proces het leren en werken.
2
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10.3.2 Motieven voor specifieke modaliteiten
In deze studie hebben we vijf modaliteiten onderscheiden. Het onderscheid is het resultaat
van strategische afwegingen. Waarom is er voor een specifieke modaliteit gekozen en
hebben onderwijs en bedrijf zich een specifieke rol toebedeeld in de samenwerking? Uit de
casusbeschrijvingen blijkt dat er verschillende motieven een rol spelen en tevens dat er vaak
meerdere motieven tegelijkertijd van belang zijn.
In de modaliteit ‘bedrijf in de school’ is de impact van de bedrijven groot, daardoor hebben
de ondernemingen ook zeggenschap. Een mogelijk motief is de verwachte instroom aan
nieuwe arbeidskrachten in het eigen bedrijf en de noodzaak daartoe. Of bijvoorbeeld omdat
de aanwezigheid van studenten extra arbeidskracht levert waaraan behoefte is.
In de ‘nieuwe entiteit die door school en bedrijf’ wordt gerealiseerd, dragen de partijen
gezamenlijk de investering in een nieuwe leerwerkomgeving. Efficiencymotieven voeren hier
de boventoon: lasten worden gezamenlijk gedragen en door concentratie kan de nieuwe
entiteit zich specialiseren op het verbinden van de leerwerkprocessen.
In de modaliteit `school in het bedrijf’ is het de school die een belangrijk motief heeft om de
samenwerking in de schoolse omgeving te realiseren. Op die manier weet de school regie op
het leerproces te houden en is zij in staat een leerroute aan te bieden die geschikt is voor
specifieke jongeren.
In de ‘tijdelijke samenwerking in de vorm van projecten’ is het belangrijkste motief de
kennisontwikkeling van studenten, begeleiders en bedrijven en/of de regio. Door de
diversiteit aan bedrijven waar men mee samenwerkt en de vraagstukken verwacht men dit
doel te kunnen realiseren.
In de laatste modaliteit werken ‘onderwijs en kenniscentrum’ samen. Het belang in die
samenwerking voor het kbb is dat het meer invloed kan uitoefenen op onderwijs waardoor
ze beter de belangen van de bedrijven kan behartigen. Voor de school betekent
samenwerking een betere toegang tot het netwerk van bedrijven waardoor het onder
andere over nieuwe apparatuur en technieken beschikt. Bovendien weet men door
samenwerking schaalvoordelen te bereiken en kan men zich als opleiding beter profileren.

10.4 Kenmerken van de modaliteiten
We beschrijven nu op een aantal kenmerken de verschillen tussen de modaliteiten.
De regie op het leerproces: strategie en uitvoering
We zien dat er verschillen zijn in de locatie waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken
aan de vormgeving van het leerproces. Dit doen zij door het studenten daadwerkelijk in een
bedrijfsomgeving te plaatsen (school in bedrijf), door studenten in een leerwerkbedrijf te
plaatsen dat onder regie van bedrijf en school maar onafhankelijk daarvan functioneert
(onderwijs en bedrijf realiseren nieuwe entiteit), door studenten in een bedrijfsmatige
omgeving in de school te plaatsen (bedrijf in de school). Een vierde optie is dat onderwijs en
bedrijfsleven steeds tijdelijke samenwerkingen aangaan: bedrijven formuleren opdrachten
waar studenten aan werken (tijdelijke samenwerking school en bedrijf). Of door in
samenwerking met een kenniscentrum een leerbedrijf te starten (samenwerking school en
intermediair).
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De locatie van het leerwerkproces heeft consequenties voor de leermogelijkheden. Zijn er
mogelijkheden om het werkproces stil te zetten en ruimte te bieden voor reflectie? In een
bedrijfsmatige omgeving waar exploitatie niet leidend is en opbrengsten van het
bedrijfsproces niet het bestaansrecht zijn, is er meer ruimte te maken voor leerprocessen.
Bedrijfsprocessen kunnen worden stilgelegd. In een bedrijfsomgeving, waar economische
doelstellingen het bestaansrecht zijn van de organisatie, is er altijd het risico dat
bedrijfsprocessen gaan prevaleren boven leerprocessen. Om ruimte te maken voor
leerprocessen worden in een dergelijke leeromgeving parallel aan werkzaamheden lessen
georganiseerd. Of worden studenten als overcapaciteit ingezet.
Hiervoor zagen we dat de samenwerking meer invloed heeft op het onderwijsproces, op het
bedrijfsproces of op beiden. Dat heeft consequenties voor de regie: kan een van de
samenwerkingspartners de regie nemen bij het organiseren van de leerprocessen of wordt
de regie gedeeld en vindt besluitvorming gezamenlijk plaats. Omdat het om
onderwijsprocessen gaat die uiteindelijk tot diplomering blijft het onderwijs verantwoordelijk.
Wel weten we dat in de samenwerking de regie in meer of mindere mate óók bij het
bedrijfsleven kan liggen. In het extreme geval kan dit doordat het bedrijf het initiatief neemt
tot samenwerking en in die samenwerking bepaalde eisen stelt en leidend is in de wijze
waarop zij het onderwijs inschakelt. Denk aan bedrijven die bedrijfsscholen oprichten. Dit is
overigens niet de vorm van samenwerking die we in deze projecten zijn tegengekomen. Wel
wordt in een van de modaliteiten door het bedrijfsleven het arbeidsproces opengesteld voor
studenten om daar te participeren. Daardoor leveren scholen een deel van de autonomie in
omdat het bedrijfsproces een grotere rol gaat spelen in het leerproces. In feite is er dus een
onderscheid te maken op ‘regie op de samenwerking’ en ‘regie op leerproces’.
In het onderscheid in samenwerkingsvormen dat we hier hebben gemaakt is regie gericht op
het leerproces van studenten: het bedrijfsleven heeft meer zeggenschap (of invloed) op het
leerproces doordat studenten in de bedrijfsprocessen van bedrijven participeren óf heeft het
onderwijs met name zeggenschap doordat het bedrijfsproces is verplaatst is naar de school,
of zelfs naar een nieuwe entiteit.

Regie op
leerproces

School
in
bedrijf

Onderwijs en
bedrijf
realiseren
nieuwe entiteit

Bedrijf
in de
school

Tijdelijke
samenwerking
school en bedrijf

Samenwerking
tussen school en
intermediair

Meer
bij
bedrijf

Gedelegeerd
naar nieuwe
entiteit

Meer bij
school

Afhankelijk van
de uitwerking

Afhankelijk van de
uitwerking

Partners in de samenwerking
De modaliteiten verschillen ook in het aantal partners waarmee wordt samengewerkt. In de
modaliteit ‘school in bedrijf’ beperken de onderwijspartners zich tot één bedrijf. De
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samenwerking is intensief en langdurig omdat men in en om de bedrijfsprocessen de
leerprocessen moet organiseren.
Ook in de modaliteit waar onderwijs en bedrijfsleven een ‘nieuwe entiteit’ realiseren of waar
het onderwijs bedrijven betrekt bij het vormgeven van een ‘bedrijfsomgeving in de school’ is
het aantal bedrijven beperkt. Terwijl in de modaliteit ‘tijdelijke samenwerking’ de school in
staat om met een veel groter aantal bedrijven samen te werken. De samenwerking is van
kortere duur en wordt steeds opnieuw, bij de aanvang van een opdracht, bevestigd.
In de samenwerking tussen ‘school en intermediair zien we dat de samenwerking intensief
is. Via het intermediair heeft de school toegang tot een groot aantal bedrijven.

Onderwijspartners
Bedrijfspartners

Duur
verbintenis

School in
bedrijf

Onderwijs en
bedrijf
realiseren
nieuwe
entiteit

Bedrijf in
de school

Tijdelijke
samenwerking
school en bedrijf

Samenwerking
tussen school en
intermediair

Eén of
enkele
scholen
Eén bedrijf

Enkele scholen

Een school

Enkele scholen

Enkele scholen

Klein aantal
bedrijven

Klein
aantal
bedrijven

Groot aantal
bedrijven
(waaronder MKB)

kenniscentrum
beroepsonderwijs
bedrijfsleven

Tijdelijke

groot aantal
bedrijven
(waaronder MKB)
Langdurig

Langdurig

Langdurig

Langdurig

De duur van de samenwerking en het aantal partners heeft consequenties voor de mate
waarin partners elkaar kunnen leren kennen en de mate waarin kan worden samengewerkt.
Bijdrage van de partners
Een ander aspect waarop de samenwerkingsverbanden verschillen is de bijdrage die ieder
van de partners levert aan de samenwerking. Denk daarbij aan inzet van de volgende
hulpbronnen:
financiële middelen;
fysieke middelen (nieuwste apparatuur);
organisatorische middelen (een bedrijfsomgeving als leeromgeving beschikbaar stellen,
een netwerk van contacten);
inzet van mensen (expertise inzake leer- of arbeidsprocessen, productiecapaciteit).
Het belangrijkste verschil tussen de modaliteiten zit in de organisatorische middelen die de
partners beschikbaar stellen. Krijgt de samenwerking vorm in de bedrijfsomgeving, in de
schoolomgeving, of wordt die uitbesteed aan een nieuwe entiteit (zie daarvoor de tabel bij
‘locatie van het leerproces’)? Daarnaast is er veel overlap tussen de hulpbronnen die de
partners in de samenwerking inbrengen. In ieder van de modaliteiten dragen bedrijven bij
door de expertise van mensen in te zetten. Bijvoorbeeld door te adviseren over de inrichting
van de leerwerkomgevingen of door het begeleiden van studenten. Ook de school draagt op
die manier bij door leerwerkomgevingen en curricula in te richten en jongeren te begeleiden
in hun leerprocessen.
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Daarnaast kunnen bedrijven fysieke middelen leveren, denk aan nieuwe apparatuur, het
inrichten van simulatie of door leslokalen te realiseren in de bedrijfsomgeving. Ook worden
netwerken van bedrijven voor de onderwijsinstellingen beschikbaar gemaakt: met name de
samenwerking met kenniscentra is daarom voor scholen interessant. De school op zijn beurt
biedt de bedrijven toegang tot een nieuwe markt: potentiële werknemers.
Financiële middelen om leerwerkomgevingen te realiseren worden vooral ingebracht via de
subsidie vanuit het Innovatiearrangement of andere bronnen (O&O fondsen).
De mate van samenwerking
Samenwerking hebben we gedefinieerd als een vorm van organiseren waarbij mensen uit
autonome organisaties duurzame afspraken maken en zo delen van het werk op elkaar
afstemmen (Kaats & Opheij, 2012). Ook hier zien we variatie tussen de modaliteiten, vooral
als we kijken naar de mate van integratie die wordt gerealiseerd.
De samenwerking kan zeer intensief zijn. Bijvoorbeeld omdat bedrijfs- en
onderwijsprocessen daadwerkelijk worden verweven. We zien dat terug bij de modaliteit
‘school in het bedrijf’ waar in een van de casussen docenten en bedrijfsbegeleiders
gezamenlijk de studenten op de werkplek begeleiden. In de andere casus onder deze
modaliteit zijn werkprocessen minder verweven: bedrijfsbegeleiders begeleiden op de
werkplek, docenten bereiden studenten voor, zorgen voor opdrachtenboeken en begeleiden
op afstand.
Bij de modaliteit waar onderwijs en bedrijfsleven een nieuwe leerwerkomgeving realiseren
besteden de partijen werkzaamheden uit naar een nieuwe entiteit. In die zin is de invloed op
de werkprocessen in de oorspronkelijke organisaties beperkt. Deze vorm vraagt wel om
aandacht voor verbinding naar de docenten in de school. Zij moeten zich bewust worden
van de mogelijkheden om de leerwerkomgeving in te passen in het curriculum.
In de modaliteit ‘bedrijf in de school’ dragen bedrijven vooral bij door te adviseren over de
werkprocessen en in de begeleiding van studenten. De invloed van de samenwerking op
bedrijven is beperkt en kan soms intensief zijn en op andere momenten minder. Om
voldoende bedrijfsmatig te kunnen functioneren heeft de school ook personeel geworven
afkomstig uit het bedrijfsleven.
In de modaliteit waar wordt gewerkt aan bedrijfsprojecten werken studenten,
bedrijfsbegeleiders en docenten samen om de projecten uit te voeren. Invloed op de
onderwijsprocessen is er in die zin dat het vraagt om tijdige ‘levering’ van voldoende en
toegeruste studenten en docenten. De rol van bedrijven is dat zij vraagstukken aanleveren
en soms een deel van de begeleiding op zich nemen.
De samenwerking met de kenniscentra vindt in eerste instantie vooral plaats op
organisatorisch niveau: faciliteiten (technologie, locatie) worden gedeeld, en zijn
toegankelijk voor elkaar. Het feit dat men elkaar op eenzelfde locatie ontmoet maakt dat ook
de uitvoerende niveaus de mogelijkheid hebben om samen te werken.

10.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk is uitgewerkt waarin de vijf onderscheiden modaliteiten met elkaar
overeenkomen en van elkaar verschillen. We hebben gezien dat de
samenwerkingsverbanden variëren op een aantal kenmerken: de partners in de
samenwerking, de locatie van het primaire proces, wie de regie heeft in de sturing en
vormgeving van het leerproces, de mate van samenwerking en de bijdrage die de partners
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leveren, en de risico’s die daaraan verbonden zijn. In het afsluitende hoofdstuk gaan we in
op de duurzaamheid van deze constructies.
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11 Bestendige samenwerking?
11.1 Inleiding
In deze studie bespreken we innovatieve samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en
bedrijf waarin leerprocessen worden georganiseerd. Bedrijven leveren niet slechts nieuwe
apparatuur of een vorm van sponsoring, maar gaan daadwerkelijk samenwerking aan met
het onderwijs. Personen uit de betrokken organisaties ontwerpen en begeleiden
leerprocessen van studenten. Daarbij gaat het er om de leerervaringen zo levensecht als
mogelijk te laten zijn. Het gaat om authentieke of realistische leeromgevingen. Dergelijke
samenwerking is nog niet vaak gerealiseerd. Een terechte vraag is of deze
samenwerkingsverbanden bestendig zijn en welke condities bijdragen aan (het vergroten
van) de bestendigheid. We werken die condities in de volgende paragrafen uit.
Eén kanttekening willen we daarbij plaatsen. In deze studie lag de focus op het beschrijven
van verschillende varianten van samenwerking: de modaliteiten. Factoren die een rol spelen
om de samenwerking te bestendigen zijn weliswaar in kaart gebracht, maar we hebben niet
de pretentie uitputtend te kunnen zijn hoe en waarop de samenwerking te sturen. Daarvoor
verwijzen we andere onderzoeken die het procesverloop van samenwerkingsverbanden als
onderwerp hadden (Van Delden, 2009; Kaats & Opheij, 2012; Zuidersma, 2012;
Schoonhoven, 2012) en die in hoofdstuk 2 zijn beschreven. Belangrijke conclusie uit die
studies is dat er een scala aan factoren van invloed is en er niet één factor doorslaggevend
is in de samenwerking. Deze studies hebben een aantal overeenkomsten gemeen: een
gedeelde ambitie, oog voor belangen van de betrokken organisaties, het organiseren van
verbindingen tussen en binnen de organisaties, de rol van vertrouwen en sturing. Op deze
aspecten gaan we in en beschrijven we hoe er in de samenwerkingsverbanden vorm aan is
gegeven. Ook gaan we in de vraag hoe de partners de complementaire kennis die een
belangrijke reden is om de samenwerking aan te gaan, productief wordt gemaakt.

11.2 Gezamenlijke ambitie
Een essentiële conditie voor de samenwerkingsverbanden is het hebben van een
gezamenlijke ambitie. In de verschillende modaliteiten zien we dat partijen zich verbinden
aan het verbeteren van het vakmanschap van de student en aan meer instroom in onderwijs
en sector.
Realisatie van de gezamenlijke ambitie
Een eerste vraag die relevant is bij bestendige samenwerking is of de ambitie die de
partners met elkaar willen bereiken is gerealiseerd. Op basis van de eindrapportages vanuit
de projecten is nog nauwelijks hard te maken of de doelen zijn gerealiseerd. Ten eerste
wordt het resultaat niet altijd systematisch in kaart gebracht en ten tweede duurt het enige
jaren voordat de studenten die in de projecten participeren zich op de arbeidsmarkt
begeven. Desondanks spreken in een aantal samenwerkingsprojecten de geïnterviewden wel
over een afname van uitval in de opleiding of over een toename in de instroom 3.
Het feit dat bedrijven en school verwachten dat de samenwerking op lange termijn tot
resultaten gaat leiden is een belangrijke indicatie dat de samenwerking zinvol is. Bij de
3

Maar dan nog is het lastig om deze onomstotelijk aan projectinterventies toe te kunnen schrijven.
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meerderheid van deze projecten is dat wel het geval, bij twee niet. Daar is het partijen niet
gelukt om ‘samen een nieuwe entiteit creëren’ in leven te houden. We komen daar verderop
op terug.
Bij-opbrengsten
De bedrijven die intensief zijn betrokken bij de samenwerkingsverbanden zijn overigens wel
positief over de samenwerking. Bedrijfspartners geven aan dat ze door de samenwerking
met onderwijs positieve invloed heeft op de leercultuur in de bedrijven. Men krijgt meer
inzicht in hoe leerprocessen vorm te geven. Enkele voorbeelden. In de modaliteit ‘school in
bedrijf’ creëren de bedrijven een nieuwe rol voor werknemers die zich inzetten om studenten
op de werkplek te begeleiden. Hier geldt ‘het niet overnemen maar elkaar aanspreken’, ‘het
benoemen van fouten en verbeterpunten’ als voorbeeld voor anderen in de organisatie.
Wanneer bedrijven meer in adviserende zin betrokken zijn bij de vormgeving van een
leerwerkomgeving, denk aan de nieuwe entiteiten die zijn opgericht, of de bedrijfsmatige
omgeving in de school, dan hebben ze daar op kortere termijn al profijt van. De kennis die
ontwikkeld wordt op de school om leerprocessen te integreren in een leerwerkomgeving
blijkt voor een aantal bedrijven van meerwaarde. Bedrijven doen daar hun voordeel mee in
het opleiden van jongeren gedurende hun bpv of bij het opleiden van de eigen werknemers.
Ook bedrijven die betrokken zijn bij de bedrijfsprojecten en daarin studenten begeleiden
rapporteren positieve ervaringen. Ze doen inhoudelijke kennis op, doordat ze aan veel
diverse projecten meewerken, en ze houding voeling met een nieuwe generatie werknemers
door de intensieve contacten met de jongeren.
Om dergelijke opbrengsten te realiseren vraagt het van de bedrijven wel de bereidheid een
actieve rol te nemen in de samenwerking. Het bedrijf is in dergelijke samenwerking geen
onderwijsconsument maar medeproducent. Dus naast de veelal nog potentiele opbrengsten
op langere termijn (meer instroom aan werknemers, beter toegeruste arbeidskrachten) zien
we in de samenwerkingsverbanden ook kansen op kortere termijn door de zogenaamde
complementaire kennis die in de andere organisatie aanwezig te benutten.

11.3 Organiseren van verbinding
Een andere essentiële conditie is het organiseren van verbindingen tussen en binnen
organisaties zodat er vertrouwen ontstaat op de verschillende niveaus van samenwerking. In
deze paragraaf beschrijven we hoe dit uitwerking heeft gekregen in de verschillende
modaliteiten. We zien dat fysieke afstand een rol speelt in de realisatie van deze conditie.
Verbindingen tussen de organisaties en binnen de organisaties
In de samenwerkingsprojecten worden verbindingen gelegd tussen de verschillende lagen in
de betrokken organisaties; op strategisch niveau wordt overlegd in een stuurgroep, de
tactische niveaus zien elkaar in projectgroepen en de uitvoerende niveaus gaan aan de slag
in werkgroepen.
Wisselwerking tussen de verschillende lagen blijkt een van de succesfactoren. Wanneer de
voortgang op het ene niveau hapert, kan voortgang op het andere niveau de samenwerking
voort stuwen. Ook wanneer men eenmaal een werkbare vorm van samenwerking heeft
gevonden blijven overlegstructuren noodzakelijk om voortgang van de samenwerking te
kunnen agenderen. Management dat zowel naar uitvoerend als bestuurlijk niveau de
verbindingen weet te leggen helpt daarbij.
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Ideeën die op strategisch niveau zijn uitgedacht worden niet vanzelfsprekend op de
uitvoerende niveaus onderschreven. Bedrijf en school kunnen op strategisch niveau tot een
oplossing komen voor een gezamenlijk gevoeld probleem, dat wil niet zeggen dat dat
automatisch betrokkenheid op de uitvoerende niveaus genereert en docenten en
werknemers uit de bedrijven aan de slag gaan. Bedrijven en onderwijs kunnen elkaar
bijvoorbeeld vinden in het neerzetten van een nieuwe leerwerkomgeving, het zijn docenten
die de leerwerkomgeving moeten inpassen in het curriculum. Uit de voorbeelden blijkt dat
daar de schoen nogal eens wringt. Docenten vinden de fysieke afstand tot de
leerwerkomgeving te groot; en zijn (nog) niet overtuigd van de meerwaarde van de
leerwerkomgeving of onzeker over de rol die in de leerwerkomgeving van hen wordt
gevraagd. Samenwerking vraagt om aansluiting bij overwegingen van individuen op
uitvoerend niveau.
Het binden van alle betrokkenen in de samenwerkende organisaties doet men op diverse
wijzen. Door het organiseren van veel ontmoetingen; door met enige regelmatig iedereen
zich er weer van bewust te maken wat de ambitie van de samenwerking is. Een andere
mogelijkheid is een bepaalde samenstelling van de werkgroepen na te streven: het werven
van betrokken, enthousiaste mensen die willen. Of door een diversiteit aan expertises bijeen
te brengen; conceptueel denkers en praktische mensen en de tijd nemen om met elkaar een
leerproces door te maken. Door aan de slag te gaan om maar niet te blijven hangen in
discussies over verantwoordelijkheden en taken maar deze concreet op te lossen.
Rol van vertrouwen
Vertrouwen tussen de samenwerkingspartners wordt als een noodzakelijke voorwaarde
gezien om tot vernieuwing en innovaties te komen (Nooteboom, 2006; WRR, 2008).
Vertrouwen is een veelomvattend begrip dat op verschillende niveaus in de samenwerking
uitwerkt. Het gaat om de relaties tussen personen op diverse niveaus in de organisatie als
directie, management én uitvoering. In de projecten wordt het belang van personen en hun
onderlinge vertrouwen benoemd. Partners in de projecten hebben al ver voor aanvang van
de Innovatiearrangementen contacten met elkaar en zijn al langer, vaak al enige jaren in
gesprek over een potentiële samenwerking. Goede persoonlijke relaties spelen daarin een
cruciale rol. Bestuurders kennen elkaar lang, weten elkaar gemakkelijk te vinden. Personen
op sleutelposities wat er in de betrokken organisaties en kunnen hun achterban overtuigen.
Verschillende malen is in de casussen benoemd dat vertrouwen tussen de belangrijkste
managers van groot belang is voor de voortgang. Dat het dagelijks management van
partners elkaar gemakkelijk weet te vinden en bereid is tot openheid over zijn
handelingsmotieven.
Het gaat in de uitvoering van projecten vervolgens om gedelegeerd vertrouwen ( deliberate
trust in de literatuur), te weten ruimte bieden aan projectteams om ook daadwerkelijk te
innoveren en de resultaten vast te stellen.
Overbruggen van fysieke afstand
Wat we in de verschillende samenwerkingsverbanden zien is dat fysieke afstand niet
bevorderlijk werkt om de samenwerking vorm te geven. Afstand tussen school en bedrijf of
werkomgeving maakt het lastig om de betrokkenen uit de verschillende organisatie aan de
samenwerking te verbinden. Vooral omdat de vernieuwing voor hen niet zichtbaar is. Het
risico bestaat dat er eilanden van innovatie ontstaan. Hier zien we wel een dilemma. Uit de
interviews blijkt dat het samenwerken en innoveren los van de eigen organisaties ook
versterkend werkt. Betrokkenen kunnen zich onttrekken aan bestaande structuren en
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culturen. Dat kan noodzakelijk zijn om vernieuwingen te realiseren en aan te tonen dat het
kan.

11.4 Sturing en financiering
De laatste conditie die we willen bespreken is de wijze waarop sturing en financiering zijn
georganiseerd. Bij de financiering van dit soort van Innovatieprojecten is er sprake van een
zowel een landelijke als een individuele dimensie om de diepte-innovatie vorm te geven. Op
landelijk niveau is er geen twijfel dat de wettelijke subsidieregeling voor de
Innovatiearrangementen vanaf 2003 een bijdrage heeft geleverd aan het aanjagen van
diverse vernieuwende vormen van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Maar de
vraag naar de integrale bedrijfseconomische betekenis van de regeling kan in dit onderzoek
uiteraard niet worden vastgesteld, dat vraagt om een volledige kosten-baten analyse van de
regeling, de gebruikte instrumenten en gehanteerde interventies. In een dergelijke analyse
moet ook aandacht worden gericht op de verhouding tussen deze subsidieregeling en
andere vormen van financiering van innovatie in het beroepsonderwijs in brede zin. Daarbij
past ook aandacht voor andere vormen van innovatie in de basis en de breedte, alsmede
van kosten van uitval op landelijk niveau. Het helpt tevens een inschatting te maken van de
betekenis van het totale budget voor research en development dat beschikbaar is in een
sector als het beroepsonderwijs.[1]
Op individueel niveau past een andere redenering. Samenwerkingsverbanden op
projectniveau komen tot stand door een initiatief van een of meerdere organisaties die
besluiten gezamenlijk op te trekken. Heel vaak hebben deze samenwerkingsverbanden al
eerder wortel geschoten en bouwt men voort op eerdere initiatieven van samenwerking. In
de begroting van deze projecten gaan vele honderdduizenden euro’s om. Het
innovatiearrangement heeft verschillende methoden om te bevorderen dat projecten na
honorering van de budgetaanvraag hun doelstellingen gaan bereiken. Onder de noemer van
‘Monitoring en Auditing’ worden projectleiders letterlijk geholpen met het definiëren van
tussenresultaten, waarover zij vervolgens verantwoording afleggen. We hebben in dit
project het materiaal van de crictical friends van ‘Monitoring en Audit’ geanalyseerd, om de
ontwikkelingsgang van de projecten goed te kunnen duiden.
In de verschillende modaliteiten zien we dat het zoeken is naar een goed werkend
sturingsmodel. Het ligt voor de hand in de toekomst de betekenis van dit soort monitoringen auditinstrumenten in termen van verantwoordelijkheden en interventiemogelijkheden
vanuit de opdrachtgever en de verantwoordingsvormen van de projectleiding nog eens
tegen het licht te houden. Hoe scherp wordt er bijvoorbeeld gestuurd op het bereiken van
resultaten en hoeveel vrijheidsgraden zijn er om het project bij te sturen als dat nodig is? 4
Dit is des te relevanter omdat de wijze van aansturing en/of financiering in een aantal
casussen vraagt om een nieuwe, meer ondernemende rol van het onderwijs. In sommige
projecten wordt stevig geïnvesteerd door private partijen en steeds een wordt een vorm van
afstemming (matching) gevonden door ook onderwijsuren te reserveren voor de
De Onderwijsraad heeft daarover kritisch geadviseerd en stelt dat de investeringen achterblijven bij
internationale standaarden. Hij pleit analoog aan het bedrijfsleven voor een norm van 1,7% voor R&D, die ook op
centraal niveau moet worden gealloceerd (Onderwijsraad, 2011).
4
Dit is de kern van ‘learning by monitoring’ (Sabel, 1996), namelijk vaststellen wat werkt en niet goed werkt in
organisaties, door onderling te vergelijken en dan ruimte te bieden om bij te stellen.
[1]
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samenwerkingsvormen. We hebben ook gezien dat twee van de negen projecten met
serieuze betalingsproblemen te maken kregen.
Een relevante onderzoeksvraag voor de toekomst is dan te evalueren op welke wijze
innovatie structureel geborgd is in de scholen. Welke verdienmodellen liggen er onder
bestendige samenwerkingsvormen, met andere woorden wie levert welke bijdrage(n) en hoe
staan deze in verhouding tot de opbrengsten.
Sturing van de samenwerking
Een vraagstuk bij de samenwerking is hoe de besturing te organiseren. Is het een kwestie
van contracten of kan samenwerking op basis van vertrouwen? Zijn de partners
gelijkwaardig of heeft een van de partijen de overhand? Risico’s in de samenwerking kunnen
voor een deel worden afgedwongen door middel van het sluiten van gedetailleerde
overeenkomsten en vormen van hiërarchisch toezicht. Bij innovaties is er echter veel
onzekerheid over de opbrengsten. In dat geval is het volledig afdwingen van de
samenwerking via contracten, hiërarchie en dergelijke niet goed mogelijk.
In de verschillende modaliteiten zien we dan ook dat de samenwerking in eerste instantie
heel informeel is georganiseerd. Partijen stappen in de samenwerking op basis van
vertrouwen. Het gegeven dat men elkaar al langer kent draagt daar positief aan bij.
Pas in een latere fase wordt naar een passende structuur gezocht voor de samenwerking.
Soms blijft die samenwerking informeel georganiseerd. Anderen achten dit te risicovol en
willen de verbondenheid van de partners voor langere periode veilig stellen en rollen
vastleggen.
Hoe de samenwerking wordt aangestuurd is sterk afhankelijk van de modaliteit. Eén van de
partners kan de regie nemen, maar dat wil niet zeggen dat daarmee de samenwerking van
de andere partij is geborgd. Hoe groot is de onderlinge afhankelijkheid en daarmee de
bereidheid om bij te dragen aan de samenwerking? Uiteindelijk zijn bedrijf en school
autonoom om te beslissen hoe lang en aan welke rol men zich verbindt.
In een aantal samenwerkingsverbanden wordt de regie veel meer gezamenlijk gedeeld.
Sturing is lastig omdat de partners de samenwerking willen vormgeven maar ook vanuit de
eigen organisatie worden aangestuurd. Wanneer partijen het niet eens worden is er het
risico dat de samenwerking stokt. Dit bleek bijvoorbeeld bij de samenwerking tussen
onderwijs en bedrijven in een nieuwe entiteit. Besluitvorming was diffuus, partijen kunnen
elkaar aanspreken, maar hebben geen zeggenschap over de andere partner. Uiteindelijk is
onder andere om die reden de samenwerking niet levensvatbaar gebleken. Sommige
samenwerkingspartners zoeken het in raamovereenkomsten waarbinnen een aantal
basisafspraken zijn vastgelegd, en waarbinnen steeds specifieke afspraken kunnen worden
gemaakt. Duidelijk is dat de sturing van de samenwerking een vraagstuk is waar de
samenwerkingsverbanden mee worstelen.
Een keuze voor ondernemerschap
In een aantal samenwerkingsverbanden zien we dat scholen een veel ondernemende rol op
zich moeten nemen dan ze gewend zijn. Men financiert de samenwerking (na de
projectfase) niet binnen de bestaande exploitaties van de betrokken, maar ‘het de markt op
gaan’ voor aanvullende financiële middelen is noodzakelijk. In dat geval komt er voor de
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school ondernemerschap bij kijken, hetgeen tevens een risico inhoudt. De vraag die
onderwijsinstellingen zich moeten stellen is of ze zelf in een ondernemende rol terecht willen
komen. Zo is de ervaring in de samenwerking in ‘een aparte entiteit’, zoals Kassenklas, dat
de onderwijsinstelling te veel energie kwijt is aan het werven van opdrachten, subsidie en
sponsoring om de exploitatiekosten van de kas te dekken. Inspanning en opbrengst staan
dan niet meer in verhouding tot elkaar en de risico’s zijn te groot.
Ook kan men, door een bedrijfsmatige omgeving te creëren waar met echte klanten wordt
gewerkt, te maken krijgen met concurrentie. Hoe verhoudt de nieuwe bedrijfsomgeving zich
tot de regionale bedrijvigheid? Accepteren die deze nieuwe leerwerkomgeving die vaak
tegen een lage prijs opereert. Of weet men een nichemarkt te vinden die voor de regionale
bedrijven acceptabel is. In ieder geval is een vraag die onderwijsinstellingen zich moeten
stellen welke rol men nog acceptabel acht en waaraan men zich wil verbinden.

11.5 Complementaire kennis productief maken
Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, is een veronderstelling dat in samenwerkingsverbanden
een zekere ‘cognitieve afstand’ tussen de partners productief is: partners brengen
verschillende kennis in en versterken elkaar (WRR, 2008). Dit schept de mogelijkheid om
van elkaar te leren. Tegelijkertijd moet de cognitieve afstand niet te groot zijn omdat dat tot
onbegrip leidt en daarmee de samenwerking belemmert. Er is tijd en overleg nodig voor het
(continu) overbruggen van deze afstand.
Hoe zien we dit terug in de modaliteiten? Eerder concludeerden we al dat de meeste
samenwerkingsverbanden die we hiervoor hebben beschreven samenwerking zoeken om
een leeromgeving te realiseren waar bedrijfs- en leerprocessen worden geïntegreerd. De
samenwerking wordt dan benut om expertise uit bedrijf en school met elkaar te verbinden in
het primaire proces. Simpel gezegd het bedrijf heeft kennis van het werkproces, de school
van het leerproces. Samenwerking leidt tot leerprocessen die verbonden worden met
werkprocessen, waardoor zowel de acquisitie- als de participatiezijde van het leerproces aan
bod komen. Maar zo eenvoudig werkt het niet. Uit de casussen blijkt dat het verbinden van
deze twee vraagt om professionalisering aan zowel bedrijfs- als onderwijskant.
Wanneer onderwijs en bedrijf samenwerken om de werkplek als leerplek te benutten vraagt
dit om professionalisering van zowel bedrijfsbegeleiders als docenten. Het kunnen
begeleiden van groepen studenten, het kunnen inspelen op leervragen die zich onverwachts
voordoen naar aanleiding van het werkproces, het organiseren van just-in time theoretische
ondersteunende lessen en reflectie. En het vraagt om taakverdeling: wat doen docenten in
het begeleiden van de studenten en wat doen bedrijfsbegeleiders. Ook vraagt het om het
organiseren van voldoende inhoudelijke expertises op de werkplek om leerlingen te
begeleiden.
In het geval onderwijs en bedrijf ‘een nieuwe entiteit neerzetten hebben de scholen en
bedrijven ervaren dat het neerzetten van een entiteit een begin is, maar dat het vervolgens
de vraag is hoe die onderwijskundig te benutten en welke opleidingen en studenten van
welke niveaus wat in een dergelijke entiteit kunnen leren. Ook van de docenten in de school
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vraagt dit om professionalisering in de zin dat zij zich bewust moeten worden hoe deze
nieuwe leerwerkomgeving in te bedden in het curriculum van de school.
Ook in het geval dat een leerwerkomgeving in de school wordt gerealiseerd vraagt dit om
andere expertise van docenten. Het zich eigen maken van werkprocessen, het kunnen
inspelen op onverwachte leervragen van studenten, het koppelen van de theorie aan de
praktijk en het organiseren van zinvolle reflectie op het juiste moment.
In de bedrijfsprojecten zien we dat allereerst onderwijskundige expertise noodzakelijk is om
bedrijfsopdrachten te vertalen naar opdrachten voor studenten uit diverse opleidingen en
niveaus. Maar om de projectopbrengsten van toegevoegde waarde te laten zijn voor de
bedrijven hebben de onderwijsinstellingen ervaren dat het organiseren van inhoudelijke
expertise eveneens noodzakelijk is. Bijvoorbeeld door je als school te specialiseren en
profileren op een beperkt aantal inhoudelijke terreinen. Terreinen waarop ze expertise in
huis heeft, bijvoorbeeld door het aanstellen van lectoren of door inzet van expertise uit
omringende kennisinstellingen. Of men organiseert expertise uit het bedrijfsleven. Zo
realiseerde men in de casus Value in the Valley een projectbureau waar studenten werken
aan bedrijfsopdrachten daarin begeleidt door docenten en medewerkers uit enkele
bedrijven. Deze bedrijfsbegeleiders hadden zich voor 2 dagen in de week aan het
adviesbureau verbonden en brachten in de begeleiding van studenten met name het
bedrijfsmatige aspect in (is het in te passen in werkprocessen, is het financieel uitvoerbaar
etc.).

11.6 Slotbeschouwing
De economische neergang vraagt om nieuw economisch elan. Er zijn banen nodig om de
werkloosheid het hoofd te bieden, maar tegelijkertijd zijn er 100.000 vacatures waarvoor
vakkrachten worden gevraagd. Nieuwe initiatieven voor techniekopleidingen en
bedrijfsscholen schieten uit de grond. En in de inleiding van deze studie hebben we
geschetst dat er in Nederland een brede consensus bestaat over het nut van de
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Op basis van deze studie kunnen we
concluderen dat breed vakmanschap terecht wordt gezien als een product van een gerichte
investeringsstrategie van bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoek.
Maar hoe daar precies te komen is lang geen uitgemaakte zaak, dat vraagt om investeringen
aan de basis, de breedte en in de diepte. In algemene zin wijst de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling er in zijn studie ‘Learning for jobs’ op dat
landen met een beroepsopleidingen onder gemengde verantwoordelijkheid van overheid en
bedrijfsleven, zoals Nederland, relatief gunstig af zijn. Er zijn voldoende geaccrediteerde
leerbedrijven, het onderwijs gaat niet gebukt onder teveel overheidsinvloed, en tegelijkertijd
wordt de valkuil vermeden van afhankelijkheid van de grillen van de markt. Alle reden om
optimistisch te zijn over de kansen voor de ruim 500.000 jongeren in het beroepsonderwijs.
Tegelijkertijd zien we dat jongeren niet kiezen voor sectoren waar wel werkgelegenheid is
en schiet de dagelijkse begeleiding in de beroepspraktijkvorming vaak tekort. Dat leidt tot
uitval of suboptimale doorstroming in de beroepskolom. Om dergelijke vraagstukken het
hoofd te bieden zijn innovaties noodzakelijk.
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In deze studie hebben we gekeken naar intensieve vormen van samenwerking waar scholen
en bedrijven een leeromgeving realiseren waarin men leer- en werkprocessen verbindt. De
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven vergt een proces van lange adem. De
onderscheiden varianten van samenwerking veronderstellen specifieke vormen van
strategische sturing op bestuurlijk en uitvoerend niveau, voldoende vertrouwen tussen de
personen aan het roer, en het vermogen om leerprocessen te ontwerpen en te begeleiden.
En dan nog is er een afbreukrisico, bijvoorbeeld omdat leerbedrijven fysiek gezien op een te
grote afstand van de school zijn geplaatst of omdat de exploitatie niet dekkend blijkt.
Het opstarten van een samenwerkingsvorm vraagt om het gezamenlijk doordenken van een
aantal bewuste keuzen:
vaststellen van de belangrijkste gedeelde ambitie;
vaststellen van het aantal (bedrijfs)partners (en hun netwerk);
oog hebben voor ieders belangen bij de samenwerking;
kiezen voor een samenwerkingsvorm die past bij de doelstellingen;
vaststellen gewenste impact op huidige school en bedrijfsorganisatie;
mate waarin men wil aansluiten bij bestaande routines in leerprocessen of deze juist wil
doorbreken;
het borgen van innovatie in de financiering van het onderwijs;
mate van ondernemerschap en risicomanagement;
noodzakelijke investeringen in professionele ontwikkeling van medewerkers in school en
bedrijf.
Om de bestendigheid van de samenwerkingsvorm te vergroten is het belangrijk om
aandacht te besteden aan de volgende condities: (1) het creëren en instandhouden van een
gedeelde ambitie, (2) het organiseren van de verbindingen in en tussen organisaties met
verschillende doelstellingen en (3) het organiseren en borgen van de sturing en financiering.
Deze condities vragen het organiseren van een continu collectief leerproces, met vormen
van systematische evaluatie en reflectie, zoals die in het Innovatiearrangement ook waren
voorzien, maar waarvan de echte meerwaarde in de praktijk handen en voeten moet krijgen.
Dat blijkt vooral uit de laatste conditie, dat is vraagstuk waar de casussen in deze studie nog
mee worstelen. Het vraagt om nader onderzoek om goed werkende sturings- en
financieringsmodellen te identificeren. Een dergelijk onderzoek zou weer moeten aansluiten
bij actuele ontwikkelingen in het huidige beroepsonderwijs, denk aan het onderzoek naar
ontwerpperspectief van leerprocessen en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Ten slotte nog een andere observatie. Onder de noemer van Focus van Vakmanschap
(OCW) en het Topsectorbeleid (EZ) heeft het Nederlandse kabinet in naam een agenda
opgesteld om dit soort innovatieve leeromgevingen verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd is er
angst dat er als gevolg van de versobering van de financiering een verschoolsing van het
beroepsonderwijs optreedt. In het licht van de ervaringen met de Innovatiearrangementen,
waarbij enkele van de meest vooraanstaande roc’s waren betrokken, moet de aandacht voor
vakmanschap vooral inhoudelijk in leerplannen en leerloopbanen worden uitgewerkt.

92

ecbo

Krachten bundelen voor vakmanschap

Literatuur
Blokhuis, F. (2006). Beroepspraktijkvorming: het organiseren van interactie. Bilthoven: MBO
Raad.
Cook, K. (1977). The exchange and power in networks of interorganizational relations. In
Sociology quarterly, 18 (1), 62-82.
Delden, P. van (2009). Samenwerking in de publieke dienstverlening. Ontwikkelverloop en
resultaten. Delft: Eburon.
Delies, I. (2009). Verbindingskracht en combinatievermogen. Een empirisch onderzoek naar
kennisallianties tussen beroepsonderwijs (ROC) en bedrijfsleven. Proefschrift.
Groningen: Universiteit Groningen.
Glaudé, M. & Karsten, S. (2007). Partnership tussen ROC en bedrijfsleven. ‘Je hebt elkaar
nodig’. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
Groeneveld, M.J. (2007). Regionale samenwerking, nu en in 2020. Hilversum: Hiteq.
Hermanussen, J., Venne, L. van de & Bruijn, E. de (2010). ‘Beslist pareltjes’: Opbrengst van
vijf jaar innoveren in de beroepskolom. Profiel , 19 (2), 25-27.
Huisman, J., Bruijn, E. de, Baartman, L., Zitter, I. & Aalsma, E. (2010). Leren in hybride

leeromgevingen in het beroepsonderwijs. Praktijkverkenning. Theoretische verdieping.
’s- Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
Hövels, B., Boer, P. den &Klaeijsen, A. (2007). Bedrijven over hun contacten met
beroepsonderwijs in de regio: Uitkomsten van een onderzoek in drie regio’s . ‘sHertogenbosch: Cinop Expertisecentrum.
Kaats, E. & Opheij, P. (2012). Leren samenwerken tussen organisaties. Samen bouwen aan
allianties, netwerken, ketens, partnerships. Deventer: Kluwer.
Korteland, E. (2010). Diffusie en adoptie van interorganisationele innovaties in de publieke
sector. Een onderzoek binnen de beleidssectoren onderwijs en veiligheid . Proefschrift.
Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
March, J.G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning, Organization
Science, 1991 (2) 71-87.
Meer, M. van der & Petit, R. (2010). Naar een verbindende leerarchitectuur. ‘sHertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
Nieuwenhuis, L., Rie, K. de, Kat, M., Nijman, D. & Vijfeijken, M. van (2009). Een doorbraak
forceren op werkplekleren. Tilburg: IVA beleidsonderzoek en advies.
Nijhof, W.J. (2006). Het leerpotentieel van de werkplek. Afscheidsrede. Enschede:
Universiteit Twente.
Nooteboom, B. (2006). Vertrouwen en innovatie. Essay. Innovation lecture 2006. Den Haag:
Ministerie van Economische Zaken.
Nooteboom, B (2006). Learning and innovation in inter-organizational relationships and
networks, Center discussion paper, 2006–39. Tilburg: Tilburg University.
O’Donnell, R. & Sabel, C.F. (2001). Democratic Experimentalism: What to do about Wicked
Problems after Whitehall. In Devolution and Globalisation: Implications for Local
Decision-Makers. Parijs: OECD, 67-90.
Onstenk, J. & Janmaat, H. (2006). Samen werken aan leren op de werkplek. Op weg naar
co-design en co-makerschip van bedrijven en scholen. ‘s-Hertogenbosch: CINOP
Expertisecentrum.

Krachten bundelen voor vakmanschap

ecbo

93

Onderwijsraad (2005). Bijdragen van onderwijs aan het Nederlandse innovatiesysteem .
Advies. Den Haag: Onderwijsraad.
Onderwijsraad (2011). Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen. Den Haag:
Onderwijsraad.
Overdiep, I., Keppels, E. & Hövels, B. (2008). Vanuit het bedrijf gezien. Het organiseren van
samenwerking met onderwijsinstellingen. Den Haag: Platform Bètatechniek.
Pfeffer J. & Salancik, J.R. (1978). The external control of organizations: a resource
dependence perspective. New York: Harper & Row.
Sabel, C.F. (1994). Learning By Monitoring: The Institutions of Economic Development. In
N.J. Smelser & R. Swedberg (Eds.), The Handbook of Economic Sociology (pp. 137-165).
Princeton University Press.
Schoonhoven, R. van, Leenheer, P. & Keijzer, M. (2012). Onderwijsnetwerken met resultaat.
Naar effectieve netwerken in het onderwijs? ’s-Hertogenbosch/Utrecht:
Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
Sfard, A. (1998). On two metaphores for learning and the dangers of choosing just one.
Educational Researcher, 27 (2), 4-13.
Smaling, A., (2009). Generaliseerbaarheid van kwalitatief onderzoek. In Kwalon, 14 (3) 5-12.
Smith, J. &Wohlstetter, P. (2006). Understanding the different faces of partnering: a
typology of public-private partnerships. School leadership and management 26 (3) 249268.
Smulders, H., Wijk, B. van & Zitter, I. (2011). Het Innovatiearrangement in vier
ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: Ecbo.
Westerhuis, A. (2007). Samen met het bedrijfsleven werken aan de innovatie van het
beroepsonderwijs. Resultaat van de kenniskringen onderwijs-bedrijfsleven in het kader
van het Innovatiearrangement Beroepskolom 2003 en 2004. ’s-Hertogenbosch: CINOP.
Vijfeijken, M. van, Kat, M. de & Nieuwenhuis, A. (2010). Leren produceren. De Sapfabriek
als realistische leeromgeving in het beroepsonderwijs. Tilburg: IVA beleidsonderzoek en
advies.
Volberda, H.W. (1998) Concurreren op basis van organisatievorm: een speurtocht naar
nieuwe flexibele ondernemingen. Nijenrode Management Review, 3(12), 7-23.
Voncken, E., Sleegers, P., Herberg, R. van der & Os, M. van (2011). Vitamine K. Over het
stimuleren van een ketenaanpak. Meso-magazine. 31 (180) 15-19.
Wenger, E. (1998). Communities of practice. Learning, meaning, and identity. New York:
Cambridge University Press.
WRR (2008). Innovatie vernieuwd. Opening in viervoud. Den Haag/Amsterdam:
WRR/Amsterdam University Press.
Zitter, I. & Hoeve, A. (2012). Hybrid Learning Environments: Merging Learning and Work
processes to facilitate Knowledge Integration and Transition. OECD Education Working
Papers No. 81, Parijs: OECD Publishing.

94

ecbo

Krachten bundelen voor vakmanschap

Bijlage: Geïnterviewde personen
Project

Geïnterviewden

Functie

IGO2C

Jan Wieger Hof

Directeur Maritieme Academie

Erwin Meijnders

Director HRM Spliethoff

Truus den Hartog

Projectcoördinator Maritieme Academie

Hans Roskam

Algemeen directeur Stichting Mooi

Marion Vroon

Voormalig projectleider Mondriaan, nu
zelfstandig

Jenny Doest

Voormalig projectleider, nu directeur SVGB

Marion
Duivenvoorde

Directeur DHTA

Joop van den
Bosch

Voormalig projectleider en
afdelingsmanager mobiliteit

Ronald van
Schalkwijk

Afdelingsmanager technisch specialist

Henk van der Weit

Docent technisch specialist

Ramon Salceda

Technisch consulent Innovam

Marian Gronouwe

Voormalig projectleider, staf Rijn IJssel

Miel Hooijdonk

Directeur Sapfabriek

Gerard Oud

Lid CvB Clusius College

Erwin Cardol

Programmamanager stichting Seed Valley

Geert Swinkels

Projectleider, opleidingsmanager
waterfabriek Koning Willem I College

Ad Stolzenbach

TMP ondersteuner-opleidingen Heineken

Frans Hoetink

Projectteam, Hanzehogeschool

Hans Drijfhout

Vestigingsdirecteur Stork Technical
Services

Reinier Veenhof

Interview i.h.k.v. Hybride leeromgevingen

Petra Cremers

Interview i.h.k.v. Hybride leeromgevingen

Tinus Hammink

Programmadirecteur strategische
verbindingen Hogeschool Arnhem
Nijmegen

Chiel Berendsen

Directeur Altop Kunststoffen ’s-Heerenberg

Lerende Wijkcentra

Dutch Health Tech
Academy

Automotive College

Sapfabriek
Kassenklas
Waterfabriek

Value in the Valley

Kennisimpuls
Achterhoekse
maakindustrie

Krachten bundelen voor vakmanschap

ecbo

95

