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Publiek-private samenwerking tussen

Innovatie

beroepsonderwijs en bedrijfsleven kan

De Centra zijn innovatiebroedplaatsen waar
economische, maatschappelijke en sociale waarde
wordt gecreëerd voor onderwijs, ondernemers
en overheid. Er worden nieuwe vormen van samenwerking ontwikkeld, getest en opgeschaald.
Ze vormen daarmee de experimenteerruimte
voor het beroepsonderwijs van de toekomst. Bij
experimenten gaan veel dingen goed, maar zijn er
ook leerpunten; dat is het kenmerk van innovatie.

vele vormen aannemen. Een van die vormen
zijn de Centra. Zij richten zich met name op
het vergroten en versnellen van innovaties.

In de afgelopen vier jaar hebben de
Centra voor innovatief vakmanschap
en de Centres of expertise een
sterke ontwikkeling doorgemaakt.
Er is een beweging op gang gekomen
waar beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen werken aan up-to-date
onderwijs, innovatiebroedplaatsen
en programma’s voor een leven lang
leren. Als Platform Bèta Techniek
hebben we die ontwikkeling ondersteund en versneld.

Als we het in dit handboek hebben
over ‘Centrum’ of ‘Centra’ bedoelen
we zowel Centra voor innovatief
vakmanschap (mbo) als Centres of
expertise (hbo).

Community-vorming
We nodigen de bestaande Centra uit om door te
gaan en van elkaar te leren en we nodigen nieuwe
Centra uit om zich aan te sluiten; om de community
verder uit te bouwen, contacten te onderhouden
en knelpunten en oplossingen uit te wisselen met
Centra in de regio, sector, met hetzelfde archetype
of met een inspirerende directeur. Het Platform
faciliteert dit en Centra nemen ook zelf het
initiatief voor het organiseren van intervisiebijeenkomsten en werkbezoeken.

De Centra vormen de experimenteerruimte voor het beroepsonderwijs van
de toekomst
Aan de slag
In dit handboek hebben we alle kennis en expertise die we samen met
de Centra hebben ontwikkeld, in een bloemlezing verzameld. Het is geen
uitputtende informatiebron, maar een soort ‘startpagina’, een lijst met
wegwijzers.
Dit is al het tweede handboek dat we uitbrengen, want in de korte tijd sinds
het verschijnen van het eerste handboek is er al heel veel veranderd en
ontwikkeld. Er zijn maar weinig fenomenen die aan de ene kant nog zo nieuw
zijn en die zich aan de andere kant zo snel ontwikkelen als de publiek-private
samenwerking in de Centra. Dit is dus zeker geen handboek om in de kast te
zetten als naslagwerk voor de vele jaren die komen gaan. We hopen dat u het
zult gebruiken als een praktisch werkboek en aanjager voor ontwikkeling,
zodat er zoveel gebeurt dat het over twee jaar alweer hoog tijd is voor een
derde editie.
Pieter Moerman
Miriam Korstanje
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“De snelle technologische ontwikkelingen in de maatschappij en de impact daarvan op alle sectoren van onze
economie vragen om een andere aanpak van en samenwerking tussen onderwijs-bedrijfsleven-overheden.
Zij vereisen een pro-actieve houding van het beroepsonderwijs en kennisinstellingen die inspelen op regionale economische sterktes. Omgekeerd zullen bedrijven
in partnership moeten werken met onderwijs- en
kennisinstellingen om mede vorm te geven aan de
human capital ontwikkeling en innovatiebeleid. Het
is deze vervlechting in regionale netwerken die van
wezenlijk belang is voor de innovatieve groeipotentie
(kennisfactor) van de Nederlandse economie en het
voorzien in de kwantitatieve en kwalitatieve vraag op de
arbeidsmarkt (human capital factor). De Centra voor
innovatief vakmanschap en Centres of expertise werken
aan die innovatieve groeipotentie. Kenmerkend voor

deze Centra is dat zij een concrete, niet vrijblijvende
samenwerking realiseren tussen ondernemers, onderwijs en overheid (triple helix) in de regio. De kenniseconomie komt regionaal tot bloei door nieuwe en
vernieuwende combinaties van deze partijen te maken,
die leiden tot innovaties en oplossingen voor huidige en
toekomstige ontwikkelingen. Om voldoende te kunnen
bloeien is het noodzakelijk om voldoende talenten
beschikbaar te hebben met een variëteit aan kennis.
Daar staan de Centra voor. De Centra zijn een Nederlandse ontwikkeling die ook in Europese context in de
belangstelling staat. Kijk bijvoorbeeld naar onze oosterburen waar van oudsher de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven hoog in het vaandel staat.”
Hans Corstjens
directeur Platform Bèta Techniek

hoofdstuk 2
centra in vogelvlucht

Het startschot voor publiek-private

De Centra:
even
opfrissen!

samenwerking in Centra voor innovatief
vakmanschap en Centres of expertise klonk
in 2011. Begin gemist? Of gewoon behoefte
aan overzicht? Nog even de feiten op een rij.

Waarom?
Innovaties van bedrijven zijn de motor
van het economische klimaat in
Nederland. Dat vraagt om goed
opgeleid personeel. Maar de technologische ontwikkelingen gaan
zo snel dat studenten en docenten

niet altijd weet hebben van de nieuwste technieken
en innovaties. Het gevolg is dat de roep vanuit het
bedrijfsleven om meer kwaliteit steeds sterker
wordt. Daarnaast zitten veel technische bedrijven
te springen om meer studenten.
Het onderwijs alleen is niet in staat om deze roep
om kwaliteit en kwantiteit te beantwoorden. De
enige manier waarop dat wel lukt, is als onderwijsen kennisinstellingen en bedrijven samen optrekken op terreinen als toegepast onderzoek, onderwijsprogramma’s en human capital-ontwikkeling.
Publiek-private samenwerking, afgekort PPS.
De vorm van publiek-privaat samenwerken in de
centra jaagt die punten aan en versterkt daarmee
het innovatievermogen van Nederland.

WHY
HOW
WHAT

‘De gouden cirkel’ volgens Simon Sinek (startwithwhy.com)

Opdracht: creëer binnen vier jaar zelfstandig
waarde voor het onderwijs, het onderzoek
en het werkveld van bedrijven
Welke voorwaarden?
WAT MOET ELK CENTRUM
OPLEVEREN?
1.	Meer instroom en betere kwaliteit
in het initiële onderwijs
2.	Een directe bijdrage aan het
innovatievermogen van bedrijven
3. 	Meer mobiliteit en flexibiliteit bij
zittend personeel van bedrijven

Hoe?
De Centra voor innovatief vakmanschap voor het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en Centres
of expertise voor het hoger beroepsonderwijs
(hbo) leggen de verbinding tussen het beroepsonderwijs en de negen economische topsectoren.
Zij hebben een pioniersrol in het fasegewijs ontwikkelen van een nieuwe en ambitieuze manier
van samenwerken tussen bedrijfsleven en onderwijs. Elk Centrum heeft de opdracht om binnen
vier jaar na de start eigenstandig waarde te
creëren voor het onderwijs, het onderzoek en
werkveld van de bedrijven. Dit wil zeggen: voorzien
in meer en betere studenten (vooral, maar niet
alleen in de sector techniek); in toegepast onderzoek voor het bedrijfsleven; in vraaggericht
opleiden; en in om-, bij- en nascholing. Na vier jaar
moet elk Centrum zelfvoorzienend en verduurzaamd zijn. Overheid, beroepsonderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven trekken blijvend als
partners op.

10
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De samenwerking in de Centra vraagt om een
andere en nieuwe aanpak tussen bedrijfsleven,
onderwijs en overheid. In deze publiek-private
ventures ligt de verantwoordelijkheid voor
excellent onderwijs bij een onderwijsinstelling,
de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van
productie bij een bedrijf en de verantwoordelijkheid voor het ‘verzilveren’ van kennis bij een
kennisinstituut. De Centra hebben een rol en
verantwoordelijkheid in het slaan van bruggen
tussen deze partijen.
Een Centrum is een broedplaats voor innovatie en
vooral kansrijk als het in een relevant cluster van
innovatief bedrijfsleven wordt opgericht, als de
juiste onderwijs- en bedrijfspartners er daadwerkelijk bij betrokken zijn én als zij harde
investeringsbereidheid tonen. De ambities liggen
hoog omdat de overheid alleen heeft willen
investeren in die initiatieven en die sectoren
waarvan de toegevoegde waarde kwalitatief en
kwantitatief duidelijk en duurzaam is. De basis
voor elk Centrum is dan ook een duurzaam
onderliggend businessmodel, gebaseerd op
wat nodig is voor de regio.

Platform Bèta Techniek
en dit handboek
Het Platform Bèta Techniek faciliteert en beoordeelt namens de ministeries van OCW en EZ
de voortgang van de Centra. Het Platform heeft
hiervoor een business-based innovatiestrategie
ontwikkeld. Daar hoort een kennisprogramma
bij dat onder meer bestaat uit kennisconferenties,
kennisontwikkeling op bepaalde thema’s, workshops business-based innoveren en een jaarlijkse
monitor & audit.
Dit handboek, ‘Publiek Privaat Innoveren’, is onderdeel van het kennisprogramma. In dit handboek
heeft het Platform veel praktische informatie
samengebracht waar bestaande en nieuwe
publiek-private samenwerkingen hun voordeel
mee kunnen doen. Toepasbare theorie, praktische
tips, inspirerende interviews en veel links naar
relevante bronnen. Het is als het ware een bloemlezing van alle ervaringen die zijn opgedaan met
de Centra vanaf 2011.

November 2014:
de tussenstand
14 Centra voor innovatief
vakmanschap
40 sleutelpartners
341 actief participerende bedrijven
Ruim € 4 miljoen investeringen
25 Centres of expertise
Bijna 1000 bedrijven aangesloten
als partner
Ruim € 13 miljoen investeringen
(Bron: Dynamiek onderweg, auditrapportage
2014)

Leeswijzer
Dit handboek bestaat uit vier delen.
Deel 1 bevat de basics.
1. Inleiding
2. Centra, hoe zat het ook alweer?

Deel 2 biedt achtergronden waartegen
een Centrum zichzelf en zijn ontwikkeling
kan plaatsen.
3. 	Welke meerwaarde biedt publiek-private
samenwerking in Centra?
4. 	Welke typen Centra zijn er te onderscheiden?
(+ interview)
5. 	Welke ontwikkelingsfasen maken Centra door,
en hoe houd je daar grip op?

Deel 3 bevat modellen en kaders
om vanuit te werken.
6. Business-based innoveren
7. 	Succesvol samenwerken (+ interview)

In deel 4 diepen we een aantal
deelaspecten verder uit.
8. 	Hoe stel je een regiovisie op? (+ interview)
9. 	Hoe overbrug je de cultuurkloof tussen
onderwijs en bedrijfsleven?
10.	Hoe richt je de governance slim in?
(+ interview)
11. 	Hoe geef je de onderwijsinnovatie een boost?
12. 	Hoe trek je meer studenten?
(+ interview)

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap OostNederland (CIVON) versterkt de maakindustrie in

Wat mag wel, wat mag niet?
Pionierende Centra lopen nogal eens tegen
belemmerende regelgeving aan. Een praktische
vraagbaak en een forum bieden uitkomst.

Oost-Nederland door innovatiebevordering, talenten kennisontwikkeling op het gebied van High Tech
Systemen en Materialen. De focus van het CIVON ligt
op het ondersteunen van innovatievragen uit de markt
met oplossingen. Het CIVON is het Centrum voor

Begin 2013 vroeg minister Bussemaker van
OCW aan een commissie onder leiding van Ab
van der Touw, CEO van Siemens, wat er nodig is
om publiek-private samenwerking via de Centres
of expertise en de Centra voor innovatief vakmanschap tot een succes te maken.
Uit het daaropvolgende onderzoek bleek dat
bij onderwijsinstellingen en bedrijven geregeld
onduidelijkheid bestaat over wat wel en niet
mag binnen de regels. Daarnaast knelt het
vestigingsplaatsbeginsel binnen het hbo. In de
regelgeving staat onder andere dat tweederde
van het onderwijs van een hbo-opleiding in de
vestigingsplaats van een hogeschool gegeven
moet worden. Dat levert problemen op als Centres
of expertise de lessen bijvoorbeeld bij een bedrijf
willen organiseren, zodat studenten met de
nieuwste technologie kunnen werken.
Bussemaker heeft op het punt van het vestigingsplaatsbeleid meer ruimte geschapen voor
de Centres, al blijft de regel zelf wel bestaan.
Verder is er een praktisch ingestelde vraagbaak,
in combinatie met een forum dat de doorslag kan
geven als de ‘vraagbaak’ geen oplossing biedt.
Als het forum – onder voorzitterschap van
Van der Touw – op structurele knelpunten in de
regels stuit, kan het de minister adviseren om
de regels aan te passen.

bedrijven die ondersteuning nodig hebben voor
innovatie en voor jongeren die kiezen voor een
technische opleiding in het mbo. Het CIVON organiseert
opleiding- en trainingsactiviteiten voor bedrijven /
studenten en ondernemers in de maakindustrie.

Samen met ondernemers uit de regio, ontwikkelden en
bouwden studenten van het Graafschap College een
solarboot die deelnam aan nationale en internationale
wedstrijden. De benodigde kennis werd geleverd door
de bedrijven. Andersom gaven de studenten een
masterclass aan bedrijven over het delen van kennis
van nieuwe technologie. Deze manier van werken leidde

Goed
voorbeeld
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tot de stichting van diverse innovatiehub's in de regio
Oost-Nederland.

De expertcommissie
De expertcommissie telt zes leden en heeft de
Centra vanaf het begin gevolgd en gemonitord,
opdat alle drie de betrokken partijen – onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden – maximaal
kunnen profiteren van de lessen uit de kansen,
realisaties en tegenslagen die de Centra ervaren.
Hieronder een aantal experts die een grote rol
hebben in het kennisprogramma.
Piet van Staalduinen (voorzitter)
Piet van Staalduinen is zelfstandig adviseur.
Hij was eerder onder meer lid van de Raad
van Bestuur van de Kamer van Koophandel
en Algemeen Directeur van Syntens Innovatiecentrum en is lid van het bestuur van het Nationaal
Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.
Edwin Berends
Edwin Berends is verkoopmanager bij DSM
Acrylonitrile. Daarvoor vervulde hij diverse rollen
in DSM’s innovatieprogramma’s op het gebied
van de Bio-based Economy. Edwin is daarnaast
lid van het Synergo-vhp team voor CAO-onderhandelingen bij DSM en hij was eerder lid van
het hoofdbestuur Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI).
Bas Douma
Bas Douma begeleidt en adviseert als partner /
eigenaar van 15KM startende ondernemers en
doorgroeiende ondernemingen. Daarnaast is
hij vanuit Bascommunicatie proces- en projectbegeleider en interim manager op het terrein
van Communicatie & Marketing.

Corina Kuiper
Corina Kuiper is Adjunct Professor Innovation,
Venturing & Entrepreneurship bij Antwerp
Management School en Managing Director bij
The Effectual Catalyst. Corina Kuiper was eerder
onder meer Senior Director New Business
Development / Corporate Venturing bij Philips.
Jan Peter van den Toren
Jan Peter van den Toren is Managing Partner
van Birch Consultants en was secretaris van
het Innovatieplatform. Jan Peter van den Toren
is tevens Fellow van het Amsterdams Instituut
voor Arbeidsstudies van de Universiteit van
Amsterdam.
Rob Stol
Rob Stol is zelfstandig adviseur en werkte eerder
als CEO, manager en expert bij bedrijven, over
heden en hybride organisaties: Universiteit
Utrecht, Philips NV, Ministerie OCW, Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden, Sociale werkvoorziening
Oostergo, Wolters Noordhoff en Nuclear Research
en Consultancy Group.

Meer lezen?
Dynamiek onderweg, Midterm review
Centres of Expertise & Centra voor
innovatief vakmanschap. Auditrapportage
2014 is te downloaden van platformbetatechniek.nl > publicaties.

Centra hebben een pioniersrol in een
nieuwe en ambitieuze manier van samenwerken tussen bedrijfsleven en onderwijs
14
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Plannen voor PPS in het mbo?
In het Regionaal investeringsfonds
mbo is 100 miljoen euro beschikbaar
voor investeringen in publiek-private
samenwerking in het mbo. Het doel
van het fonds is om een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt mogelijk te maken. In de
periode 2014-2017 is jaarlijks
25 miljoen beschikbaar voor nieuwe
initiatieven. De subsidie-bijdrage
dient te worden aangevuld met
een financiële bijdrage vanuit het
(regionale) bedrijfsleven en eventueel vanuit de regionale overheid.
De start van het Regionaal investeringsfonds mbo vloeit voort uit het
Techniekpact (techniekpact.nl).
Deelname staat echter open voor
initiatieven uit alle sectoren en is
dus niet gelimiteerd tot techniek.
Meer informatie: investeringsfondsmbo.nl

interview
Centra zijn ‘goud’

Ab van der Touw, CEO van Siemens Nederland, was
voorzitter van de commissie die minister Bussemaker
adviseerde over wat nodig is om publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs tot een succes te
maken. Anderhalf jaar later toont hij zich enthousiast
over de vorderingen. “Hiermee heeft Nederland ‘goud’
in handen.”

LIKE!

In juni 2013 vertelde Van der Touw
aan Science Guide waarom samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven de enige weg vooruit is:
“De industrie is niet langer in staat
de ongekend ingewikkelde projecten
in onze ingenieuze samenleving in
splendid isolation te ontwikkelen.
Denk aan luchthavens en verbindingslijnen waaraan zeer hoge eisen van
betrouwbaarheid en veiligheid
worden gesteld. De overheid op haar
beurt beschikt niet over de up-todate kennis om dat alles te specificeren. Publiek en privaat kunnen niet
zonder elkaar.”

Blijven leren
Voor het onderwijs is het simpelweg
onmogelijk om toekomstige werknemers zodanig op te leiden dat ze
precies met die bagage binnenkomen
waar hun werkgever op dat moment
behoefte aan heeft, zegt de Siemenstopman. In het onderwijs willen
Van der Touw en zijn commissieleden
daarom af van de wildgroei aan
keuzemogelijkheden. In plaats
daarvan vinden zij het van het
grootste belang om mensen in de
publiek-private Centra voor hbo en

16
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Ab van der Touw

mbo hun leven lang bijscholing te
bieden, in volledige aansluiting op
de wensen van het regionale bedrijfsleven.

Noodzakelijke versnelling
De topman constateert met genoegen dat bedrijven en onderwijs vaak
de weg naar samenwerking al vinden.
In het rapport ‘Dynamiek onderweg’
over de Centres of Expertise in het
hbo ziet hij “een heldere agenda”.
Wat daarin staat, moet nu dan “ook
echt gebeuren!”
Wezenlijk vindt hij dat nu de verscheidenheid in de Centra naar voren
komt, “naast een heldere agenda voor
verdere versterking en ontwikkeling
die in deze review wordt geëxpliciteerd.” Cruciale elementen zijn ruimte
voor ‘trial and error’, de traditie van
het eigenaarschap van de Centra zelf
en duidelijke keuzes in het mbo voor
profilering die kunnen leiden tot de
noodzakelijke versnelling.

Innovatieve praktijken
Van groot belang is ook een krachtiger kennisdeling door good practices.
Deze kan sterker gevoed worden
door analyse en typologie van de

Centra in hbo en mbo. Nadrukkelijk
noemt Van der Touw de voorbeelden
waarin de integratie van Coe’s en
Civ’s en bedrijven daadwerkelijk via
een ‘deelneming’ wordt verbonden.
Zulke kenmerken juicht hij zeer toe,
evenals de innovatieve praktijken die
Coe’s weten waar te maken. “Dat
wordt vaak beleden in beleidsstukken, maar hier zien we het ook echt
gebeuren!” Met wat in de Centra
waargemaakt wordt – en aan de
hand van ‘Dynamiek onderweg’ met
versterkt elan gerealiseerd moet
worden – “heeft Nederland inderdaad ‘goud’ in handen.”
Deze tekst is een bewerking van
twee Science Guide-artikelen:
www.scienceguide.nl/201411/
centres-of-expertise-zijn-goud.aspx
www.scienceguide.nl/201306/
start-met-hbo-topcentra.aspx
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RELEVANT IS

Publiek-private samenwerking is alleen

What’s in it for me?

succesvol als het in de praktijk echt

Een Centrum zal directe toegevoegde waarde voor
elk van zijn partners moeten leveren. Alleen dan
is het immers realistisch om van partners verregaande betrokkenheid en duurzame financiering
te verwachten. What’s in it for me? Die vraag willen
alle partijen in een publiek-private samenwerking
overtuigend beantwoord zien. De meerwaarde is
het best in kaart te brengen door te kijken naar
de drie pijlers waarop alle Centra zijn gebouwd:
initieel onderwijs, toegepast onderzoek en een
leven lang leren.

verschil maakt. Waarin zit de meerwaarde
voor elk van de partijen? Hoe sluit een
Centrum aan op de behoeften in de regio?
Vragen die elke start-up zich moet stellen.

Wat alle Centra gemeen hebben,
is dat ondernemers, onderzoekers,
overheid, docenten en studenten
er samen werken aan kwaliteitsbevordering van het beroepsonderwijs.
Zij delen de mindset dat samenwerken tussen publiek en privaat noodzakelijk is om aan de vragen van de
huidige en komende economie en
arbeidsmarkt te voldoen. Maar voor
blijvend succes zijn twee factoren
belangrijk: directe toegevoegde
waarde voor iedere partner afzonderlijk en directe aansluiting op de
behoeften in de regio.

��B Pijler 1: initieel onderwijs
Doelstelling: de onderwijskwaliteit en de
instroom in het initiële onderwijs vergroten
De eerste functie van alle Centra is het zorg
dragen voor state-of-the-art opleidingen, door
middel van bijvoorbeeld lesmateriaal, modules
en een ‘excellentieprogramma’. Dit heeft een
aanzuigende werking op verwante reguliere
opleidingen. De meerwaarde zit in het feit dat
de Centra studenten en docenten in contact
brengen met de nieuwste kennis en technologie
van bedrijven en dat zij zorgen voor multidisciplinaire, reële praktijkopdrachten en onderzoeksvragen. Lees verder op pagina 22 →

Een Centrum is niet ‘van’ een roc of
hogeschool, maar van de regio en de
innovatiesystemen die daar vitaal zijn
DELEN

Het CIVON organiseert samen met bedrijven projecten
waarbij studenten de ideeën en projecten van ondernemers verder uitwerken. Dit met begeleiding van
docenten en medewerkers uit het bedrijfsleven. Dit leidt
tot nieuwe producten of nieuwe manieren van produceren. Ook automatiseren van productie is momenteel
een mooi voorbeeld van hoe je smart industry kunt
implementeren in het bedrijf. Bedrijven en scholen
organiseren samen innovatiehubs en wisselen op die
manier kennis uit aan de hand van praktische projecten.
Op de foto’s nieuwe vormen van rolstoelfietsen op maat
gemaakt door studenten en Van Raam (vanraam.nl).

20
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��B Pijler 2: toegepast onderzoek
Doelstelling: direct bijdragen aan het
innovatievermogen van bedrijven
Een tweede functie van Centra is het ‘verzilveren’
van kennis in de praktijk, door toegepast onderzoek te verzorgen, praktijkgerichte opdrachten
uit te voeren en nieuwe bedrijvigheid te faciliteren.
De meerwaarde zit zowel in de kennis als in de
uitvoeringscapaciteit die de Centra te bieden
hebben.
��B Pijler 3: een leven lang leren
Doelstelling: de mobiliteit en flexibiliteit
van zittend personeel vergroten
De derde functie van Centra is het verzorgen van
vraaggestuurd onderwijs en andere activiteiten
voor om-, bij- en nascholing. De meerwaarde zit in
een betere afstemming tussen vraag en aanbod
van goed gekwalificeerd personeel.

‘In 2020 is rond elk innovatiecluster
binnen de topsectoren een PPS in
het mbo en hbo gerealiseerd. Op
deze manier wordt de succesvolle
opzet van PPS-en zoals de Centra
voor innovatief vakmanschap en
de Centres of expertise nog sterker
gekoppeld aan die kennisgebieden
die voor de topsectoren relevant
zijn en kunnen doorlopende leerlijnen ontstaan. Door de PPS-en te
richten op die regionale economische
zwaartepunten die aansluiten bij
de kennisinfrastructuur van de
topsectoren wordt een doelmatige
organisatie van het onderwijs
gerealiseerd.’ (Techniekpact, 2013.
Lees meer op techniekpact.nl)
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Aansluiting in de regio
Vier jaar ervaring met publiek-private samenwerking tussen het onderwijs en bedrijven /
instellingen heeft ook geleerd dat aansluiten op
de dynamiek in een regio de basis is voor de start
en de verdere ontwikkeling van een Centrum.
Door de samenwerking te richten op de sectoren
die in die regio sterk aanwezig zijn, wordt een
Centrum onderdeel van de regionale kennisinfrastructuur. Soms moet er zelfs een landelijk
netwerk worden gevormd, omdat de organisaties
en bedrijven verspreid zijn over het hele land.
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Trend: clustering
De kennisinfrastructuur concentreert zich in
toenemende mate rond clusters van bedrijvigheid.
Door internationale en nationale concurrentie
worden bedrijven gedwongen zich te focussen op
dat waarin ze zich onderscheiden. Ze zoeken elkaar
op in economische clusters en innovatiesystemen,
gericht op open innovatie en versterking van
innovatieketens. In Nederland zijn inmiddels al
zo’n 55 regionaal aanwijsbare en georganiseerde
clusters met landelijke betekenis en er zijn plannen
om nog eens enkele tientallen concentraties van
bedrijven uit te bouwen tot een georganiseerd
cluster.

24 25

2

1

39

21

54 55

5
7

16

27
17

18 9

37

40
48
3 19
26

53

clusters
1 	Dairy Campus
2 	Food Valley
3 Chemiecluster Midden en
		Zuid-Limburg
4 Chemiecluster Emmen
		 → Kenniscampus Emmen
5 Agrifood Noordoost- Brabant
6 Seed Valley
7 Biobased cluster
8 → ClickNL Next Fashion
9 → ClickNL Design
10 → ClickNL Cultural Heritage
11 → ClickNL Gaming
12 → ClickCI Next
13 → Click Media en ICT
14 → Click Built Environment
15 Creatieve industrie en ICT
		 cluster Utrecht
16 Brainport Zuidoost –Brabant
17 → Automotive Campus
18 → High Tech Campus
19 Brainport Zuid-Limburg
20 	High Tech Twente
21 Pivot Park
22 Chemie Oost Nederland
23 Energie en milieutechnologie
		cluster
24 Energy Valley
25 Cluster Healthy Ageing 		
		Noord-Nederland
26 	Maastricht Health Campus
27 	Delta Regio

28 Watercluster Noord-Nederland
29 	Deltatechnologie en maritieme
		cluster
30 	Medical Delta
31 → Leiden Bioscience Park
32 → Delft Biotech Campus
33 Greenport Aalsmeer
34 Greenport regio Boskoop
35 Greenport Duin- en Bollenstreek
36 Greenport Noord-Holland Noord
37 Greenport Venlo
38 Greenport Westland-Oostland
39 Greenport Gelderland /
		 Betuwse Bloem
40 Chemiecluster Eemsdelta
41	Metropoolregio Amsterdam
42 → Logistiek cluster
43 → Amsterdam Campus
44 → Cluster financieel en zakelijk
		 dienstverlening Amsterdam
45 → Amsterdam Science Park
46 → AMC Medical Business Park
47	Diverse Leisure Hotspots
48 Keyport
49 Composietcluster
50 Ruimtevaart / luchtvaartcluster
51 The Hague Security Delta
52 Science Park Utrecht
53 CeeCee campus
54 NovioTech Campus
55	Health Valley

Vier typen clusters
De manier waarop bedrijven elkaar opzoeken
verschilt en daardoor verschillen ook de partners
waar Centra mee te maken krijgen.

en logistiek in het Rijnmondgebied. Diversiteit
aan sectoren en dus aan ideeën biedt een gunstige
voedingsbodem voor innovatie.

��B 1. Clusters van bedrijven uit
dezelfde sector
Er zijn sectoren, zoals de chemie, waar bedrijven
uit dezelfde sector in regionale clusters intensief
samenwerken. Dit levert gemeenschappelijke
voordelen op, zoals dalende transportkosten,
gemeenschappelijk gebruik van grondstoffen en
gedeelde infrastructuur. Een kenmerk is de weinig
gevarieerde werkgelegenheid in de regio.

��B 3. Clusters met weinig regionale focus
Ten derde zijn er clusters die bestaan uit landelijke
netwerken van bedrijven uit dezelfde sector die
sterk samenwerken, maar weinig fysieke concentratie hebben. Een voorbeeld is de agrofood. Er is
weinig regionale focus; de sector heeft een grote
spreiding over Nederland.

��B 4. Clusters binnen een keten
Ten slotte bestaat er clustervorming tussen
bedrijven uit meerdere sectoren die intensief
��B 2. Clusters van bedrijven uit
samenwerken in de keten, zonder regionale focus.
verschillende sectoren
Er zijn ook clusters die vooral bestaan uit regionale Een voorbeeld is de procestechnologie, waar
technologische toeleveranciers en bedrijven in
samenwerking tussen bedrijven uit verschillende
de chemie en voedingsindustrie samenwerken.
sectoren, bijvoorbeeld Food & High Tech in
Helmond en de combinatie van procesindustrie

Regionale behoeften
In al deze clusters zijn opleidingen die aansluiten
bij de beroepspraktijk van cruciaal belang voor
innovatiekracht en economische groei. Overal
in het land zijn leerkrachten en CV-installateurs
nodig. Maar daarnaast wordt van het beroepsonderwijs verwacht dat het rekening houdt met
de specifieke wensen van het bedrijfsleven in de
regio. In de Randstad moeten mbo’ers trams
kunnen onderhouden, in Arnhem elektrische
trolleybussen en in Noord-Nederland veerboten.
De NS heeft de opleidingen voor het treinonderhoud gelokaliseerd in Amsterdam en Zwolle,
en wil dat het mbo daar op aansluit.
Ten slotte heeft het beroepsonderwijs een rol
bij het binnenhalen van nieuwe kennis en de
vertaling daarvan in nieuwe onderwijsconcepten.
Ergens in het land moet de laatste kennis over
elektrisch vervoer, over biobased chemie en over

watertechnologie terecht komen in het mbo en
het hbo. Dat gebeurt bij voorkeur op díe plaatsen
waar ook de innovatieve bedrijvigheid is geconcentreerd: daar is de nieuwste kennis aanwezig
en daar zijn actueel opgeleide mensen nodig.
Concentratie van verwante bedrijvigheid betekent
dat het beroepsonderwijs goed kan aansluiten op
nieuwe innovaties.

Nieuwe ecosystemen
Van Centra voor innovatief vakmanschap en
Centres of expertise wordt gevraagd dat zij meer
willen zijn dan een ‘onderwijsaanbod’. Ze zijn deel
van nieuwe ecosystemen van de kenniseconomie
en daarin zullen zij hun rol en hun roeping moeten
vinden en gaan uitblinken. Een Centrum is niet
‘van’ een roc of hogeschool, maar van de regio
en de innovatiesystemen die daar vitaal zijn.
De keuze voor het centrale thema van een
Centrum moet passen in de regio,
de partners moeten commitment
en daarbij passende financiering
leveren om Centra voor innovatief
vakmanschap en Centres of
expertise haalbaar te maken.
Het paper ‘Innovatie, clusters en
beroepsonderwijs’ biedt daar
aanknopingspunten voor.

Meer lezen?
Dr. J.P. van den Toren, T. Lie Msc,
Innovatie, clusters en beroepsonderwijs: publiek-private samenwerking
in variatie. Paper. Platform Bèta
Techiek, september 2014.
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What’s in it for me? Die vraag
wil iedere partner overtuigend
beantwoord zien

Kanttekening

Noteer hier je bevindingen of vragen die je hebt
naar aanleiding van de tekst over de meerwaarde
van een Centrum:

Interessante links:
techniekpact.nl
topsectoren.nl
hcatopsectoren.nl
topsectorbeurzen.nl
investeringsfondsmbo.nl
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Formuleer
welke
positionering
bij jou past

Verschil in behoeften bij partners en in

Typologie

de regio leidt tot variatie bij de bestaande

Bij de inventarisaties en analyses die het Platform
Bèta Techniek van alle Centra heeft gemaakt, werd
deze variatie de afgelopen jaren steeds duidelijker
zichtbaar. Bij sommige Centra lag de primaire
focus op kwaliteitsverbetering van het onderwijs,
zoals excellentie. Andere Centra hadden als
primaire doelstelling het bedrijfsleven praktisch
te ondersteunen bij het uitvoeren van onderzoek.
Samen met de conclusies uit de midterm review
van de eerste generatie Centra, bieden deze
casestudy’s voldoende grond om tot een typologie
te komen. Die is gebaseerd op de twee kernvragen
van publiek-private samenwerking: (1) wat is de
focus? en (2) hoe is de positionering in de markt?

Centra. Co-creator, incubator, transformator of facilitator – welke rol past het
best?

Ook al zijn alle Centra gebouwd
rond dezelfde drie pijlers (initieel
onderwijs, toegepast onderzoek,
een leven lang leren), het startpunt
en de invulling zijn voor ieder
Centrum anders. Het ene Centrum
begint bijvoorbeeld met onderwijsontwikkeling in co-creatie met het
bedrijfsleven, en zet dit onderwijs
daarna in de markt als bijscholing
voor werknemers. Een ander
Centrum legt de focus op toegepast
onderzoek en integreert de kennis
die is opgebouwd rond innovatievragen van bedrijven, vervolgens
in het initiële onderwijs.

��B Dimensie 1: focus
De eerste dimensie betreft de focus: waar zijn de
activiteiten van het centrum primair op gericht?
Aan het ene uiterste van deze dimensie bevinden
zich Centra die zich richten op een betere aansluiting van het initiële onderwijs op de arbeidsmarkt. In essentie houden zij zich bezig met
kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van
het reguliere, door OCW bekostigde, onderwijs.
Aan de andere kant van de dimensie staat het
Centrum dat zich primair focust op het versterken
van het innovatieve vermogen van bedrijven.
Alle inspanningen zijn erop gericht om innovatieve
diensten aan bedrijven en aan de medewerkers te

Startpunt en invulling zijn
voor ieder Centrum anders

delen/
share

Innovatieve
dienstverlening

CO-CREATOR

INCUBATOR

TRANSFORMATOR

FACILITATOR

Focus
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verlenen. De partners werken hier samen aan het
opvullen van leemtes en het creëren van nieuwe
kansen in het ecosysteem van de regio: in de
creatieve sector is toepassingsgericht onderzoek
bijvoorbeeld nog beperkt.
Tussen deze twee uitersten zijn diverse varianten
te herkennen. Nogal wat Centra maken handig
gebruik van crossovers: ze ontwikkelen bijvoorbeeld een gezamenlijke cursus voor medewerkers
van bedrijven en studenten of ze doen samen met
studenten toegepast onderzoek voor bedrijven.

vorm met eigen doelstellingen en werkt onder een
onderscheidende merknaam. De klantrelaties
zijn te typeren als de relaties tussen Centrum
en onderwijs en tussen Centrum en bedrijf.

��B Dimensie 2: positionering
De tweede dimensie betreft de positionering van
het Centrum in de markt. Die heeft veel impact
op de manier waarop het Centrum zijn governance
en organisatie vormgeeft, zich profileert en
klantrelaties ontwikkelt.
Aan het ene uiterste van de positioneringschaal
is het Centrum integraal onderdeel van een
onderwijsinstelling en wordt de brand van zo’n
instelling gebruikt. Het Centrum profileert zich
niet met een aparte merknaam, maar bouwt
voort op de merknaam van de onderwijsinstelling.
De klantrelaties zijn te typeren als de relaties die
een onderwijsinstelling onderhoudt met bedrijven.
Dit wil overigens niet zeggen dat het Centrum
zich alleen op het initiële onderwijs richt. Wel
kan het vanuit een geïntegreerde positie lastiger
zijn radicaal nieuwe diensten te ontwikkelen.
Bij het andere uiterste is het Centrum een op
zichzelf staande organisatie, die wel samenwerkt
met de scholen, maar er geen onderdeel van is.
Zo’n Centrum kiest vaak voor een aparte rechts-

De co-creator bouwt vanuit de onderwijsorganisatie aan een nieuwe of uitgebreidere
samenwerking met het bedrijfsleven voor de
gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten
en diensten voor het werkveld. Het doel is om
binnen de strategie van de onderwijsinstelling
nieuwe producten en diensten voor opdrachtgevers te leveren; het focusgebied sluit aan bij
de bestaande positie van de onderwijsinstelling.
De onderwijsinstelling is in deze variant gezichtsbepalend voor het Centrum en is leidend in zowel
sturing als organisatie / bedrijfsvoering. De vraag
van het bedrijfsleven is bepalend voor de inhoudelijke focus van het Centrum. Het bedrijfsleven
neemt in deze variant de rol aan van partner.
In de eerste fase beperkt dat zich in praktische
zin tot de inbreng van enkele goed gedefinieerde
projecten. In volgende fasen wordt deze betrokkenheid getransformeerd naar een innovatieprogramma voor onbepaalde tijd waar beide
partijen in investeren. De betrokkenheid van
het bedrijfsleven wordt geborgd. De onderwijs-

hoofdstuk 4

welk type centrum?

4 archetypes
Beide dimensies komen in de praktijk in alle
varianten voor. Dat maakt het mogelijk om ze
uit te werken in vier kwadranten, elk met hun
eigen ‘archetype’.

Initieel
onderwijs

Geïntegreerd in
onderwijsinstelling

instelling ziet in het Centrum een mogelijkheid om
zich te transformeren naar een kennisinstelling.
Vooral voor de hogescholen geldt dat het Centrum
hen helpt om in het kennisbestel een structurele
positie op het gebied van praktijkgericht onderzoek te verwerven.
De incubator creëert vanuit een zelfstandige,
intermediaire positie op het snijvlak van onderwijs
en bedrijfsleven nieuwe producten en diensten, die
toegevoegde waarde leveren voor opdrachtgevers.
Onderwijs- en bedrijfspartners zitten samen aan
het stuur. Het bedrijfsleven neemt in deze variant
naast de rol van partner vooral de rol van klant aan.
Het Centrum kan zijn eigen koers uitzetten en
doelen bepalen en heeft een onafhankelijke positie
ten opzichte van de onderwijsinstellingen. Het
Centrum is de ondernemer die inspeelt op de

Positionering

Autonome
organisatie

onderzoeksvragen van het bedrijfsleven binnen
de vooraf gestelde expertisegebieden. Onderwijsinstellingen zijn enerzijds klant van het Centrum,
omdat zij de kennis die opgedaan wordt in het
praktijkgericht onderzoek verwerken in hun
onderwijscurriculum, anderzijds zijn zij een
belangrijke toeleverancier van capaciteit aan
het Centrum. Ook beschikt het Centrum vaak
over eigen fysieke (onderzoeks)faciliteiten.
De transformator vernieuwt het initiële onderwijs
voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
Hij vertrekt vanuit de strategie van de onderwijsinstelling met als doel het aanbod van de onderwijsinstelling aantrekkelijker en relevanter te
maken. De focus kan zich nog ontwikkelen
naarmate het externe profiel duidelijker wordt.
De onderwijsinstelling is in al haar facetten –

Nogal wat Centra maken handig
gebruik van crossovers

sturing, organisatie – leidend en zoekt vanuit
haar eigen positie naar een inhoudelijke focus
die past bij de omgeving. Het bedrijfsleven neemt
in deze variant de rol aan van adviseur. Deze
adviesrol is niet vrijblijvend, er is een actieve en
sturende betrokkenheid. Bedrijven zullen maatregelen nemen om de betere aansluiting te faciliteren. In eerste instantie zullen deze maatregelen
vooral betrekking hebben op de inhoud van het
curriculum. In een later stadium zal het gaan om
de vorm van het onderwijs; in het bijzonder de
verhouding tussen theorie en praktijk. Verder zal
het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid nemen
bij de examinering. In de verdere fasen wordt die
betrokkenheid geborgd. Het bedrijfsleven zal dan
een adviserende rol vervullen voor het bestuur
van de onderwijsinstelling.
De facilitator biedt vanuit een zelfstandige,
intermediaire positie op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven assets / resources aan voor
vernieuwing van het initiële onderwijs, met het
oog op een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
Onderwijs en bedrijfsleven zijn beide in de meest
praktische zin – organisatorisch, financieel –
mede-eigenaar van het Centrum. Het Centrum
kan als zelfstandige identiteit ook optreden als
makelaar voor opleidingen van andere partijen,
zoals het bedrijfsleven, en kan daardoor een
totaalpakket aanbieden. Naast dit totaalpakket
aan opleidingen zijn vaak state-of-the-art
faciliteiten nodig. In het Centrum worden (niet
noodzakelijk op één locatie!) faciliteiten beheerd
die noodzakelijk zijn voor verbetering van het
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Tussenstand 2014
Dat er meer verscheidenheid komt
binnen en tussen Centra is een
logisch gevolg van een groei in
kwaliteit en profilering en de voorhoederol die Centra spelen in de
professies en bedrijfstakken. Die
variëteit is zeer wenselijk, en een
signaal van blijvende voortgang.
Een van de conclusies uit de midterm review Dynamiek onderweg
is dat de Centres in het hbo op dit
punt voorop lopen. De Centra in het
mbo zullen een vergelijkbare ontwikkeling (moeten) gaan vertonen
en kunnen veel profijt hebben van
de ervaringen en ‘lessons learned’
in het hbo. Overigens zal het hbo
vaker voor de incubator- of cocreator-rol kiezen dan het mbo,
omdat het hbo behalve op onderwijs
ook steeds meer de nadruk legt op
praktijkgericht onderzoek.

onderwijs. In de vervolgfasen wordt in toenemende
mate de actualisering van die infrastructuur
geborgd. Het verdienmodel zit meer op investeringen dan op inkomsten. Maar het Centrum
zorgt wel dat er voldoende geld en in kind-bijdragen binnenkomen (denk aan machines die door
bedrijven beschikbaar worden gesteld) om deze
infrastructuur up-to-date te houden.

Meer lezen?
Waarom ‘werkt’ de ene aanpak wel in de ene regio
en niet in een andere? Wat moet een typische
incubator wel en niet doen? En hoe verschilt dat
van een transformator? In de midterm review van
bestaande Centra is elk van de vier archetypen
‘ideaaltypisch’ uitgewerkt. Wat kenmerkt het
karakter en de eigenschappen, wat zijn de ideale
omstandigheden waarin de publiek-private
samenwerking zich kan ontwikkelen, welke
praktische voorbeelden zijn er nu in Nederland, en
met welke dilemma’s en uitdagingen hebben deze
Centra te maken? Bij de praktische voorbeelden is
zowel gekeken naar de pilotcentra als naar nieuwe
Centra of vergelijkbare samenwerkingsverbanden.
Dynamiek onderweg, Midterm review
Centres of Expertise & Centra voor
innovatief vakmanschap. Auditrapportage 2014 is te downloaden van
publiekprivaatsamenwerken.nl>downloads

Wat vind je van de in dit hoofdstuk genoemde archetypes?
Noteer hier je op- en aanmerkingen:

opmerkingen

interview
Leren van…
Centre of expertise: Amsterdam Creative Industries Network
Oprichters: Hogeschool van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten en Hogeschool Inholland
Wat: Talent, kennis en business netwerk van labs op het snijvlak
van creatieve industrie en digitalisering

de markt brengen, hebben vaak een
voorsprong. Centraal in de aanpak
van ACIN staat daarom het tastbaar
(tangible) maken van het werk.
ACIN-directeur Matthijs ten Berge:
“Bij het bepalen van kansrijke
projecten kijken we of we snel
kunnen komen tot een eerste
prototype. Hiervoor zetten we ook
de binnen ACIN ontwikkelde Design
Method Toolkit in.”

Sinds wanneer: juni 2013

Succesfactor 1: de kracht
van crossovers
De toegevoegde waarde van
Amsterdam Creative Industries
Network (ACIN) zit voor een belangrijk deel in wat de labs op het snijvlak
van creatieve industrie en ICT kunnen
betekenen voor andere sectoren. De
28 ‘kickstart’-projecten waarmee
ACIN begon, zijn dan ook voor het
overgrote deel zogeheten ‘crossovers’. Een voorbeeld is de samenwerking tussen het Medialab en
Cisco. Dit project haalde in 2014
de finale van de Make it Wearable
Challenge van Intel Corporation. Een
ander voorbeeld is de database van
3D-kwaliteiten van stoffen, ontwikkeld door het Fashion Technology
Lab en Amsterdam Fashion Institute.
En de samenwerking tussen het Interaction & Games Lab, de Filmacademie en AVROTROS op het gebied van
storytelling met de Oculusrift.

Succesfactor 2: maak het
tangible
Digitalisering zorgt voor grote
verstoringen en versnellingen van
bestaande processen. Organisaties
die hun producten of diensten snel op

32

interview
Leren van...

Succesfactor 3. Centrum
als schakel tussen labs
De 28 kickstart-projecten waarmee
ACIN begon, zijn nu geclusterd in
thematische labs. ACIN is de ’virtuele
voordeur’. Inmiddels zijn er langdurige
partnerschappen met Cisco, Digitas
LBi en Info.nl. Ten Berge: “In de
creatieve industrie spelen juist de
kleine partijen een belangrijke rol.
Maar door de beperkte tijdshorizon
waarmee zij opereren, is het afsluiten
van meerjarige partnerschappen niet
realistisch. Met de industry leaders
kan dit wel. Zo ontstaat een ecosysteem waarin grote en kleine
partijen elkaar weten te vinden.“

Succesfactor 4: intensief
leren voor studenten
Ten Berge ziet dat het werken in labs
voor studenten een steile en intense
leercurve oplevert. Een voorbeeld is
de samenwerking tussen het Citizen
Data Lab en het Amsterdam Light
Festival. Een groep studenten en
onderzoekers werkte aan de Amsterdam Sphere, een licht- en data-kunstwerk dat een belangrijke plek kreeg
in het festival 2015 en tot de vijf
publieksfavorieten behoorde.

Succesfactor 5:
Man on the moon
De meeste ACIN-labs zijn verspreid
over de locaties van de drie hogescholen. “Als je kijkt op de kaart,
zitten wij eigenlijk allemaal rondom
de Wibaut- en Weesperstraat.
Daarom hebben we een symbool
bedacht: de ‘Knowledge Mile’. We
hebben de ambitie om van deze
straat in 2018 de slimste straat van
Amsterdam te maken.” Voor ACIN is
de Knowledge Mile een Man on the
moon-project. “Het helpt om zichtbaar te worden en partijen aan je
verbinden.”

Uitdaging 1: vrije ruimte versus
beheersing
Er zijn ook obstakels te overwinnen.
Ten Berge: “We hebben gekozen voor
het principe van labs om hiermee
vrije ruimte te creëren voor onderzoekers, studenten en externe
partijen. Dat is binnen het bestaande
onderwijs soms lastig. Opvallend is
dat met name de industriepartijen
keer op keer benadrukken dat de
vrije ruimte een belangrijke meerwaarde is.”

liggen. In onze industrie kunnen de
kleintjes met hun disruptive technologies vaak de grootste vernieuwing
veroorzaken.”

5 tips van ACIN
1.Ga snel van onderzoek naar
prototype, naar proven concept,
naar concreet product.
2. Kijk waar de energie of beweging
in de potentiële vraag zit.
3. Kijk wat er goed gaat in de
bestaande samenwerking met
externe partijen. Soms zitten daar
ideeën in die je kunt gebruiken als
je ze net even een andere draai
geeft.
4. Vraag aan bedrijven wat hun
behoefte is. Te vaak denk je dat
je het wel weet.
5. Zorg voor een ultiem doel dat
partijen kan verbinden: een
Man on the moon-project.

Meer lezen?
• amsterdamcreativeindustries.com
• knowledgemile.org
•	De Design Method Toolkit (Beta)
is beschikbaar via amsterdamcreativeindustries.com/toolkit.

Uitdaging 2: duurzaam
versus disruptive
Ten Berge: “Ons is gevraagd: hoe
besta je nog over drie jaar? Dat is
voor bestaande bedrijven al moeilijk.
Laat staan in de creatieve industrie,
waar een ontwikkeling is naar
schaalverkleining en waar 83 procent
van de bedrijvigheid komt uit zzp’ers.
Alleen grotere organisaties kunnen
zich voor meerdere jaren aan ons
centrum verbinden. Toch moet de
focus niet alleen op de grote partijen

geheel
Mee
eens
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Net als een startende onderneming doorloopt een Centrum voor publiek-private
samenwerking vijf ontwikkelingsfases.
Hoe houd je greep op de ontwikkeling van
een Centrum?

Een Centrum voor publiek-private
samenwerking is het best te
vergelijken met een start-up vanuit
een bestaand bedrijf, een ‘corporate
venture’. En net als voor alle start-ups
geldt dat de ontwikkeling van een
Centrum niet lineair verloopt.
De ervaringen van de eerste paar
generaties Centra laten dat duidelijk
zien. De dynamiek onderweg is groot
en de aannames (behoeften in de
markt, wenselijke positie, meerwaarde) worden continu getest en
bijgesteld. Met resultaat, want in
de loop der tijd worden de ambities
steeds concreter en realistischer
en wordt het zicht op kansen en
valkuilen scherper.

Fasemodel publiek-private
samenwerking
De expertcommissie van Platform Bèta Techniek
heeft een model ontwikkeld waarmee de ontwikkeling van een Centrum fasegewijs kan worden
gevolgd, geanalyseerd en versterkt: van het
opstellen van een businessplan tot en met het
realiseren van een toekomstbestendig Centrum.
Dit ‘fasemodel publiek-private samenwerking’ is
geïnspireerd op het Bell Mason Venture Development Framework; een model dat door Sillicon
Valley-veteranen Gordon Bell en Heidi Mason
is ontwikkeld op basis van hun ervaring met
honderden start-ups in de Verenigde Staten.
De commissie heeft dit model vertaald naar de
publiek-private samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Het fasemodel dient twee doelen:
1.	Voortgangsmeting: transparant maken
van de ontwikkeling
	In welke fase ben ik? Wat dien ik als Centrum
in deze fase te realiseren om aan de volgende
fase te kunnen beginnen?
2.	Relatieve benchmark: input geven voor
verdere ontwikkeling
	Hoe verhoudt mijn Centrum zich tot andere
Centra? Wat zijn best practices? Centra die
een gemeenschappelijke taal spreken, kunnen
van elkaar leren.

Aan de hand van het fasemodel kunnen deelnemende Centra zich door de expertcommissie laten
analyseren en advies krijgen over hun sterke en
zwakke punten.

Vijf ontwikkelingsfasen

om aan de volgende fase te kunnen beginnen.
Daarbij gaat het niet alleen om wat er al is, maar
ook om de mate waarin het Centrum klaar is om
de volgende fase in te gaan. Bij elke fase zijn do’s
en don’ts geformuleerd. Ter illustratie zijn er
hieronder steeds twee opgenomen. Een volledig
overzicht staat in de publicatie van het fasemodel.

Het startpunt van elke publiek-private samenwerking is het opstellen van een kort en bondig
(concept-)businessplan, waarin de doelstellingen
en de visie op hoofdlijnen worden beschreven.
Het plan beschrijft niet alleen wat het Centrum
al weet, maar vooral ook de aannames die nog
nader uitgezocht en uitgewerkt dienen te worden.
Beginnende Centra kunnen op hun conceptbusinessplan een SWOT-analyse laten uitvoeren
door de expertcommissie.
Het fasemodel publiek-private samenwerking telt
vijf fasen en beschrijft wat er aan het eind van elke
fase aanwezig of geïmplementeerd dient te zijn

��B Fase 1: starten
De eerste fase kenmerkt zich doordat er een
businessplan ligt waarin het beoogde businessmodel, het onderscheidend vermogen en de positionering in de markt zijn omschreven. Het aanbod
voor de eerste doelgroepen is gedefinieerd. Een
ondernemende kartrekker en een kernteam zijn
aangesteld en potentiële partners zijn geïdentificeerd. Een nulmeting is uitgevoerd en de doelen en
prestatie-indicatoren zijn vastgesteld. Ook ligt er
een plan van aanpak waarin de activiteiten van de
volgende fase in detail zijn uitgewerkt, inclusief

Bedrijvenwerving

Teamontwikkeling
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Ontwikkelingsfases centra
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Fase 4 Uitbrei
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Do: Kies de uniciteit van het Centrum zo dat deze
een concurrentievoordeel ten opzichte van andere
aanbieders oplevert.
Don’t: Plannen maken vanachter het bureau,
zonder input vanuit de markt.
��B Fase 2: ontwikkelen
De aannames van het businessplan zijn getest
en aangepast aan de hand van interacties met
beoogde klanten, partners en andere belanghebbenden. Op basis van de waardeproposities
worden de eerste producten en diensten voor de
pilots ontwikkeld en de eerste klanten binnengehaald. Het kernteam is operationeel en heeft
de organisatie opgebouwd die voor de pilots
benodigd is. Er is draagvlak gecreëerd en partners
hebben zich (financieel) gecommitteerd.
Do: Ga met de kritische onderdelen van het
aanbod proefdraaien bij klanten en partners.
Don’t: Je bij één scenario houden, zonder alternatieven op te stellen.

Cultuur
Studentenwerving

benodigde capaciteit, middelen, faciliteiten en
infrastructuur.

��B Fase 3: valideren
In de derde fase is het Centrum zichtbaar in de
markt. Het is voor de markt duidelijk hoe het
Centrum is gepositioneerd en welke unieke
toegevoegde waarde het kan leveren. Met behulp
van pilots worden de aannames in de businessplannen gevalideerd en aangepast. Aanvullende
producten en diensten worden samen met
partners ontwikkeld en de verkoopkanalen en
klantenrelaties die nodig zijn voor het afzetten
van dit uitgebreidere aanbod, worden opgezet.
De organisatie wordt gereedgemaakt voor
opschaling van het Centrum.
Do: Bereik dat partners hun beloften inlossen en
zich committeren zich voor de volgende fase(s).
Don’t: Blijven werken met het oorspronkelijke
businessplan, zonder update op basis van de

terugkoppeling van de markt / pilots en zonder dat
de uniciteit van het Centrum gevalideerd is door de
markt.
��B Fase 4: uitbreiden
Het Centrum is opgeschaald en biedt een breed
pakket aan producten en diensten aan verschillende doelgroepen. Met zijn unieke positionering in de
markt heeft het Centrum een duidelijk concurrentievoordeel verworven. Het Centrum is uitgegroeid
tot een professionele organisatie met de vereiste
kennis en ervaring en heeft diverse bedrijfsmatige
processen ingericht om de kwaliteit en continuïteit
van de organisatie en de geldstromen te kunnen
garanderen.
Do: Voer een prestatiemanagementsysteem in
om de resultaten te monitoren.
Don’t: Het Centrum afhankelijk laten zijn van een
paar personen.
��B Fase 5: onderhouden
Het Centrum is een financieel gezonde organisatie
die op eigen kracht verder kan en in staat is te
investeren in verdere groei samen met partners.
De vooraf gestelde prestatie-indicatoren zijn
behaald. De organisatie is effectief en efficiënt
en is in staat zich aan te passen aan veranderende
omstandigheden.
Do: Ververs het aanbod continu en vul het aan
met producten en diensten die samen met
klanten / partners worden ontwikkeld op basis
van een gemeenschappelijk platform.
Don’t: De focus leggen bij ‘brandjes blussen’
in plaats van een langetermijnvisie met SMARTdoelen te formuleren.

Reminder

Het Sustainable Electrical Energy Centre
of Expertise (SEECE) is een initiatief
van het energiegerelateerde bedrijfsleven en de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN). In SEECE staan zowel
de innovatie als de human capital agenda
centraal. SEECE doet onderzoek naar

Ga met de kritische onderdelen
van het aanbod proefdraaien bij
klanten en partners

duurzame elektrische energie, verbetert
het energieonderwijs van de HAN en
vergroot de uitstroom van studenten
die kennis en ervaring op het gebied van
duurzame elektrische energie hebben.
Kijk voor meer informatie op seece.nl.
Bij Watt Connects wordt met een

Vier kwadranten

geavanceerde en unieke Smart Grid

De mijlpalen die aan het einde van elke fase
bereikt moeten zijn, worden beschreven aan de
hand van twaalf dimensies die onderverdeeld zijn
in vier kwadranten. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van zowel proces- als output-indicatoren, waarmee
de expertcommissie heel gericht kan bepalen op
welk punt in de ontwikkeling een Centrum zich
bevindt. Het Centrum kan de richtlijnen van wat er
nodig is voor de volgende fase ook zelf gebruiken
voor een actieplan. Van daaruit kan worden
bepaald wat al klaar is en wat nog nodig is om een
volgende stap in de ontwikkeling succesvol te
kunnen zetten.
De kwadranten ‘Markt’ en ‘Dienstverlening’ beslaan
de wezensvragen van het Centrum: waarom is het
Centrum nodig, wie zijn de klanten, en wat heeft
het Centrum concreet te bieden? De kwadranten
‘Mensen’ en ‘Finance & Control’ scheppen de
voorwaarden om die wezensvragen positief te
kunnen beantwoorden: de middelen, capaciteiten
en organisatiekracht die het Centrum inzet om
zijn ‘belofte’ in te lossen.

demonstratietafel de aanleg en ingebruikname van duurzame oplossingen
op kleine schaal gesimuleerd en
gedemonstreerd.
Bij SOPRA staat de publiek-private
samenwerking in het teken van het
ontwikkelen van een lokale duurzame
energiecentrale voor gebieden die niet
zijn aangesloten op het reguliere
elektriciteitsnet (zie ook de film op
YouTube, zoek op SEECE en SOPRA).

Tip:
Een template voor een conceptbusinessplan is te downloaden
van publiekprivaatsamenwerken.nl
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Kwadranten

Dimensies

1. Markt

a. Businesscase
b. Positionering & Profilering
c. Kanalen & Klantenrelaties

2. Dienstverlening

a. Platform
b. Aanbod
c. Kernactiviteiten & Faciliteiten

3. Mensen

a. Kernteam
b. Organisatie
c. Governance

4. Finance & Control

a. Kosten & Baten
b. Financiering
c. Control

Wat er al gerealiseerd is en wat er nog moet
gebeuren, is voor elk van de dimensies visueel
te maken in een spindiagram (zie pagina 40).
De lijnen op de verticale as vertegenwoordigen
de vijf beschreven fasen. Een score 3 op businesscase betekent dat het Centrum op deze dimensie
alle mijlpalen heeft gehaald die op het einde van
fase 3 gehaald dienen te worden (ideale score =
blauwe cirkel). De rode cirkel toont aan waar het
voorbeeld-Centrum is na drie jaar en de groene
cirkel waar het Centrum stond na twee jaar.
Hoewel ongeveer vier tot vijf jaar nodig is om het
einde van fase 5 te bereiken, is het niet zo dat elke

fase altijd precies een jaar duurt. Daarnaast geldt
dat een goede score op een bepaalde dimensie
niet gebruikt kan worden als een compensatie van
een slechte score op een andere dimensie. De
zwakste schakel is bepalend.
1a. Business
case

stellingen op met alle partners uit het Centrum aan
de hand van de kernindicatoren, en toets regelmatig wat de voortgang is. Ontwikkel ook verschillende alternatieve scenario’s voor deze doelstellingen. Zo kan het Centrum inspelen op veranderende
omstandigheden en komt het niet voor verrassingen te staan.”

1b. Positionering &
Profilering

4c. Control

Adviezen uit de praktijk
1c. Kanalen en
Klantenrelaties

4b. Financiering

4a. Kosten
& baten

2a. Platform

2b. Aanbod

3c. Governance

2c. Kern
activiteiten

3b. Organisatie
3a. Kernteam

Ideaal score einde fase 3	Actuele score – jaar 3
	Actuele score – jaar 2

Een consequente toepassing van het fasemodel
draagt bij aan een helder beeld van de voortgang,
zowel binnen de eigen ontwikkeling als in relatie
tot de andere Centra, en legt die onderdelen bloot
waarop bijsturing nodig is.

advies van de expertcommissie
“Een goede monitor is van levensbelang. Deze is
bedoeld voor het Centrum zelf, om te monitoren
en waar nodig bij te sturen. Stel meetbare doel-

Pionieren in een corporate venture heeft zijn eigen
dynamiek. Een Centrum komt voort uit bestaande
instellingen en is daarvan sterk afhankelijk voor de
toegang tot kennis, contacten, infrastructuur en
financiële middelen. Dat is een voordeel, maar het
kan ook verstikkend werken. Alleen al het hanteren
van werkwijzen die afwijken van die bij de reguliere
opleidingen, kan lastig zijn.
Dit is een bekend gegeven. Het vergt inspanning
om binnen bestaande organisaties voldoende
innovatief vermogen te genereren. Grote bedrijven
zoals Philips en DSM lossen dit op door aparte
‘kraamkamers’ in te richten die wendbaar genoeg
zijn om innovaties van de grond te krijgen. Het is
de kunst om voldoende vrijheid te scheppen
zonder de benodigde structuur en risicobeheersing
uit het oog te verliezen.
Bestaande Centra geven hiervoor de volgende tips:
•	Zet een ondernemer en niet een projectmanager
aan het hoofd van het Centrum.
•	Geef de trekker van het Centrum voldoende
mandaat.
•	Zorg vanaf de testfase voor een dedicated
team.
•	Investeer op tijd in marketing & business
development-expertise.

Laat het Centrum niet afhankelijk zijn
van een paar personen
40
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Support office

3 gouden tips

Voor roc’s en hogescholen die meer dan één
Centrum ontwikkelen, is het inrichten van een
support office een interessante gedachte. Er is
dan een overkoepelende aanpak nodig, vergelijkbaar met venturingprogramma’s in het bedrijfsleven. Een support office kan die aanpak uitvoeren.
Het biedt een beschermde omgeving voor de
ontwikkeling van de Centra, het bewaken van de
strategische waarde van de ventures voor de
moederorganisatie en het bewaken van de
voortgang in de ventures. Het support office zou
ook kunnen uitgroeien tot het ‘Center of expertise’
dat ondernemende studenten ondersteunt die
bedrijfjes willen oprichten. Ook het genereren van
spin-offs is immers een manier waarop roc’s en
hogescholen hun maatschappelijke relevantie
kunnen vergroten.

Roc’s en hogescholen die het concept van Centra
breder hebben geïmplementeerd, noemen de
volgende kritische succesfactoren:
•	Monitor de voortgang van Centra aan de hand
van sleutel-mijlpalen.
•	Zet de Centra op enige afstand om ze de ruimte
te geven om het klimaat te creëren dat nodig is
voor succesvol ondernemen.
•	Geef de Centra de ruimte om een eigen
identiteit te ontwikkelen.

Noteer hier jouw belangrijkste do’s & don’ts:

Meer lezen?
•	Het fasemodel publiek-private samenwerking
is opgenomen in de publicatie ‘Publiek-private
samenwerking in het beroepsonderwijs.
Handvatten voor het opstellen van een businessplan en een regionale visie in het kader van het
Regionaal investeringsfonds mbo.’
Deze is gratis te downloaden van
publiekprivaatsamenwerken.nl>downloads
•	Mason, H. and Rohner, T. (2002). The venture
imperative. A new model for corporate
innovation. Boston, MA (USA): Harvard Business
School Press.

do’s & don’ts
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Hoe

Het Business Model Canvas is een visueel
format dat gebruikt kan worden om snel
en systematisch nieuwe businessmodellen
van een Centrum te bedenken, ontwerpen
en implementeren.

Wat is een businessmodel?

creëer
jij
waarde?

“Een businessmodel beschrijft
de grondgedachte van hoe een
organisatie waarde creëert, levert
en behoudt.” Deze definitie is van
Alexander Osterwalder, die in het
boek Business Model Generatie
de basis legt voor het ontwikkelen
van businessmodellen met behulp
van een ‘canvas’ genaamd Business
Model Canvas.
Met het Business Model Canvas
introduceert Osterwalder een model
dat aan de hand van negen basisbouwstenen de logica laat zien van
hoe een bedrijf waarde wil gaan
creëren. De negen bouwstenen omvatten de vier hoofdgebieden van
een onderneming: klanten, aanbod,
infrastructuur en financiële levensvatbaarheid. Startende organisaties

en samenwerkingsverbanden – zoals Centra –
hebben allemaal te maken met een zoektocht
naar een schaalbaar en winstgevend businessmodel dat gebaseerd is op het aanbieden van
producten en diensten (waarde proposities) die
voor klanten echt waarde toevoegen. Hoewel
een Centrum niet winstgevend hoeft te zijn,
is de zoektocht naar een kostendekkend businessmodel en het werkelijk van toegevoegde waarde
zijn voor partners en klanten als bedrijven,
instellingen, onderwijs, docenten, studenten
en regionale overheden essentieel.

Ook voor Centra
Het Business Model Canvas is om diverse redenen
voor Centra een goed vertrekpunt:
•	Onderwijs en bedrijven hebben te maken met
een sterk veranderende wereld en moeten snel
en doortastend reageren om ‘in business’ te
blijven. Hiervoor is nieuw gereedschap nodig;
daarbij biedt het canvas uitkomst.
•	De veranderende wereld vraagt ook om nieuwe
vaardigheden van directies en organisaties.
Centra hebben een ondernemende instelling
nodig, snellere besluitvorming, snellere uitvoering en goed inzicht in de waarde voor verschillende klanten. Het canvas biedt dat inzicht.
•	Het Business Model Canvas geeft snel en
eenvoudig inzicht in het Centrum en dient als

5 bouwstenen uitgelicht
Het businessmodel-canvas bestaat uit negen
bouwstenen. De belangrijkste vijf lichten we hier
toe.

Gouden tip uit de praktijk:
luister naar je klanten
Peet Ferwerda, CIV Water: “Een opleider heeft
twee klantkanten: aan de ene kant jonge mensen,
die je laat ontwikkelen in de richting van de
andere klantkant: bedrijven. Deze unieke plek
weet het Civ als geen ander inhoud te geven.
Ik zie het Civ als een verlengstuk van die bedrijven.
Door de samenwerking met MBO life sciences
brengen we techniek en technologie samen.
Neem nou Vitens. Met dit bedrijf hadden we al
een lange historie als het gaat om stages, samenwerking en curriculumontwikkeling. Maar eigenlijk
zochten zij water-mensen. Mensen die snappen
wat legionella is, maar ook pompen kunnen
monteren en vervangen en besturingen kunnen
inregelen. Of wij dat zouden kunnen regelen?
Dat is de start van het Civ geweest.”
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gemeenschappelijke taal voor alle partners.
•	Het Business Model Canvas is een stuk gereedschap voor innovatie. Het dient als versneller
voor het bedenken en uitwerken van nieuwe
businessmodel-scenario’s.
Wel wijkt een publiek-privaat businessmodel in
het Nederlandse beroepsonderwijs in een aantal
opzichten af van de businessmodellen van
reguliere organisaties.
•	Het samenwerkingsverband kent zowel publieke
als private investeerders; de Founding Partners
van het Centrum.
•	De partners jagen onderwijsvernieuwing aan.
•	Het samenwerkingsverband heeft een rol en
verantwoordelijkheid in het slaan van bruggen
tussen bedrijven en onderwijsinstellingen.
•	Het samenwerkingsverband moet toegevoegde
waarde realiseren op basis van klantvragen van
bedrijven en studenten om verregaande
betrokkenheid van bedrijven en duurzame
financiering realistisch te maken.
•	De samenwerkingsverbanden worden bedrijfsmatig geleid en er is een toekomstgerichte
implementatiestrategie.

Partner of klant?
Is een bedrijfspartner die met een in-kind bijdrage
in een publiek-private samenwerking investeert
een partner of ook een klant? Het bedrijf zal
waarschijnlijk niet alleen investeren om een
maatschappelijke bijdrage te leveren, maar zal ook
iets van de PPS willen terugzien. Dit laatste is de
waardepropositie die de PPS de bedrijfspartner
zal moeten bieden. Wanneer het bedrijf een
strategisch partnership aangaat met de PPS, kan
onderling bepaald worden welke ‘uitruil’ er wordt
gedaan. Van belang is dat het ‘geven’ en ‘nemen’
voor beide partijen in balans is.
Key partners
De partners die in het businessmodel van het
Centrum een sleutelrol vervullen, zijn in elk geval
de publieke en private initiatiefnemers, vaak
aangevuld met lokale en regionale overheden en
brancheorganisaties. De initiatiefnemers investeren in dit businessmodel door mensen en middelen
in te brengen; de in-kind bijdrage. Dit is dikwijls de
cofinanciering die in investeringsprogramma’s
wordt gevraagd. Lees verder →

discussiepunt

Aan de slag!
Praktische tips voor gebruik van het Business
Model Canvas
•	Zie pag. 101 achterin dit boek voor dit model:
Business Model Canvas
Partners

KERN ACTIVITEITEN

KEY RESOURCES

Kosten structuur

PROPOSITIES

KLANT RELATIE

KLANT SEGMENTEN

DISTRIBUTIE KANALEN

GELD STROMEN

•	Met Post-It-notes kunt u in een paar minuten
tijd uw businessmodel letterlijk zichtbaar
maken
•	Schrijf op de Post-Its groot & duidelijk zodat
iedereen begrijpt wat u bedoelt!
•	U kunt bij iedere bouwsteen starten met
invullen. In de praktijk helpt het om met
‘klantsegmenten’ of ‘waardeproposities’ te
beginnen.
•	Maak zaken concreet. Blijf niet in vage termen
hangen! Is het voor een klant duidelijk wat hij
koopt als de waardepropositie ‘toegepast
onderzoek’ is?
•	Wilt u uw businessmodel snel met anderen
delen? Maak er dan een foto van. Of werk
het digitaal uit.

Het Business Model Canvas
helpt om snel en doortastend
te reageren

Klantgroepen
Een bedrijfsmatige mindset betekent in elk geval
dat redeneren vanuit een klant(vraag) vanzelfsprekend is. Het definiëren van ‘klanten’ is in het
businessmodel van het samenwerkingsverband
noodzakelijk om een zelfvoorzienend Centrum te
worden. In een strategische discussie tussen de
initiatiefnemers (founding partners) moet worden
besloten op welke klantgroepen de PPS zich richt.
De meest voorkomende klantgroepen zijn:
bedrijven, (aankomende) studenten, docenten,
onderwijsinstellingen, gemeenten en provincies.
Waardeproposities
De waardeproposities zijn wat de PPS de verschillende doelgroepen te bieden heeft. Maar wat ís de
waardepropositie van een samenwerkingsverband? In de praktijk blijken diverse variaties
mogelijk. De tien meest voorkomende proposities
zijn uitgewerkt in het werkboek Publiek-private
businessmodellen in het Nederlandse beroepsonderwijs. Let op: het is heel verleidelijk om iets aan
te bieden dat je graag aan je klanten wilt verkopen
(push-strategie). De uitdaging is tot proposities
te komen waaraan een klantvraag ten grondslag
ligt (pull-strategie). Hoe pak je dat aan? Meer
over Customer Development in het werkboek, op
pagina 44 en verder. Het is te downloaden van
publiekprivaatsamenwerken.nl.

publiek-private
business
modellen
in het
nederlandse
beroepsonderwijs

Opleidingshuis
OnderzOekshuis
leven lang leren
labOratOrium
prOjectbureau
marketingOrganisatie
netwerkOrganisatie
lOket
verkOOpkantOOr
inzet van studenten

46

hoofdstuk 6

business-based innovatie

om
oekje
werkb een
andig
r
Een h tocht naa albaar en del
ek
a
h
zo
mo
de
aar, her usiness
schaalbdekkend b ersnellen.
kostenw PPS te v
van u

Laat u inspireren door business modellen uit de praktijk van de Centra voor
innovatief vakmanschap en Centres of expertise!

Geldstromen
Om het businessmodel van de PPS zelfvoorzienend en daarmee ‘duurzaam’ te maken, moeten
blijvende geldstromen op gang gebracht worden
door waardeproposities aan te bieden aan klantgroepen. Denk aan verkoop van onderzoekstrajecten, trainingen, of het plaatsen van studenten bij
een bedrijf. Let op: niet iedere propositie leent
zich voor het op gang brengen van geldstromen.

Aan de slag in 4 stappen
��B 1. Werk eerst zelf een Business Model
Canvas uit
Doordat u alle negen bouwstenen expliciet maakt,
krijgt u vaak beter zicht op de uitdagingen van de
PPS. U creëert een beeld waarin al uw ideeën voor
de PPS samenkomen. Tijdens het invullen van het
model komt u erachter welke bouwstenen nog
aandacht behoeven.
��B 2. Voer een strategisch gesprek over
het businessmodel met de partners van
het Centrum
Nodig alle partners tegelijk uit en vul met elkaar
het Business Model Canvas in. Let op: alle partners
hebben ook een eigen businessmodel! U creëert
met de PPS een nieuw, gezamenlijk businessmodel
dat moet aansluiten bij de bestaande modellen
van uw partners. Sta dus vooral stil bij de zaken
die u in gezamenlijkheid wilt ontwikkelen.
��B 3. Werk businessmodel-scenario’s uit
Worden er in de strategische discussie metaforen
gebruikt? Werk verschillende businessmodellen
uit! Tijdens het strategische gesprek met de
partners van de PPS kunnen bewust of onbewust
verschillende denkrichtingen naar boven komen.
Dat is te herkennen aan het gebruik van verschillende metaforen als netwerk, platform, kenniscentrum, makelaar, loket, proeftuin, broedplaats.
Is dit het geval? Probeer dan verschillende
businessmodellen uit te werken: voor elke
metafoor een nieuw model.

Gouden tip uit de praktijk: zet stagegelden in
Werkgeversorganisatie VNO-NCW en Graafschap College richtten enkele
jaren geleden de stichting SIRA op: Studie Impuls Regio Achterhoek.
Speciaal voor de sectoren metaal, elektro en mechatronica ontwikkelden
zij het programma Metaal Impuls. Uit de opbrengsten van de stagegelden
die bedrijven afgeven aan de stichting, kunnen de volledige opleidingskosten worden betaald voor studenten die kiezen voor niveau 4 van de
techniekopleidingen. Ze hoeven zelfs geen boeken of overall te kopen, aldus
Folkert Potze van het Graafschap College. “Allemaal gratis. Dat brengen
bedrijven met elkaar op omdat zij het belang zien van een goede instroom.
Dat hebben zij ervoor over. En daar hebben wij als opleiding plezier van.”

zoek
inspiratie

En dan: naar buiten!

Nodig alle partners tegelijk uit
en vul met elkaar Business Model
Canvas in
��B 4. Bereik overeenstemming over
een gezamenlijk businessmodel
Probeer met alle partners tot overeenstemming
te komen over het businessmodel waarmee u de
eerste stappen gaat zetten. Het blijft namelijk een
verzameling van aannames die u met echte klanten
moet gaan toetsen.

De tien businessmodel-scenario’s:

Basis
Onderwijshuis
Onderzoekshuis
Leven Lang Leren

Randvoorwaardelijk
Marketingorganisatie
Netwerkorganisatie
Loket

10 scenario’s ter inspiratie
In de praktijk blijken PPS-en aan tal van verwachtingen te moeten voldoen: ze moeten het onderwijs vernieuwen, de instroom van studenten
verhogen, een netwerk van bedrijven opbouwen,
proposities ontwikkelen en in de markt zetten,
enzovoort. Dat is veel werk en het is erg overweldigend. Waar begin je? En hoe doe je dat als
daar ook nog een nieuwe, ‘bedrijfsmatige’ manier
van werken en denken bij hoort?
Om helderheid te scheppen, heeft het Platform
Bèta Techniek tien businessmodel-scenario’s
beschreven in het werkboek businessmodellen.
Voor een beter overzicht zijn ze verdeeld in vier
categorieën: basis-scenario’s, faciliterende
scenario’s, scenario’s die belangrijke randvoorwaarden invullen en extra scenario’s die voor een
verdienmodel kunnen zorgen. Het onderscheid
dient puur ter inspiratie: het gaat er niet om in
welke categorie een scenario valt, maar om het
inzicht dat businessmodel-scenario’s verschillende
achterliggende motieven of functies kunnen
hebben.
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Faciliterend
Projectbureau
Verkoopkantoor
Laboratorium

Extra
Inzet van studenten

Serie-ondernemer Steve Blank heeft eens gezegd:
‘Binnen zijn geen feiten!’ Ieder Centrum moet met
klanten in gesprek gaan om de aannames uit zijn
businessmodel te valideren. Ga dus naar buiten en
leer over klanten en hun veronderstelde problemen. Het gaat om alle mogelijke klanten, dus ook
docenten, studenten en bedrijven. Mooie handvatten bieden het eerdergenoemde werkboek en het
Customer Development proces uit ‘The start-up
owners manual’, dat Steve Blank schreef samen
met Bob Dorf. Ga gezamenlijk op zoek naar een
schaalbaar, herhaalbaar en kostendekkend
businessmodel voor uw Centrum en zorg daarmee
dat uw Centrum blijvend impact kan maken op de
toekomst van studenten en de innovatiekracht van
Nederlandse bedrijven!

Meer lezen?
•	Werkboek Publiek-private businessmodellen
in het Nederlandse beroepsonderwijs. Te
downloaden op publiekprivaatsamenwerken.nl
•	Steve Blank en Bob Dorf, The start-up owner’s
manual. The step-by-step guide for building
a great company, K&S Ranch Consulting Inc.,
2012.
•	Alexander Osterwalder & Yves Pigneur,
Business Model Generatie, Kluwer, 2010

Gouden tip uit de praktijk:
houd klanten tevreden
Gerard Adema, Centre of expertise Water
Technology: “Stel jezelf vragen als: Wat is je
business?, Hoe ziet je verdienmodel eruit?,
Wat is je propositie?, Wie zijn je klanten?
Voor de antwoorden haal je iemand uit het
bedrijfsleven binnen die zich de onderwijswereld eigen maakt. Dan wordt ieder Centrum
een succes.”
Adema ziet het Centrum als een bedrijf: “Wij
hebben een lijst gemaakt van bedrijven die wij
graag als klant willen hebben. En we werken er
met z’n allen hard aan om dat te realiseren. Zo
hebben we een organisatiestructuur die gericht is
op het genereren van business en het ontwikkelen
van talent. Er is bijvoorbeeld wekelijks een
overleg, waarin we de sales funnel bespreken.
Wordt er een order gescoord, dan gaat het
projectbureau de uitvoering organiseren. Alle
benodigde resources (expertise, capaciteiten en
onderzoeksfaciliteiten) worden samengebracht.
Net als in een regulier bedrijf werkt iedereen hier
aan hetzelfde doel: toegevoegde waarde leveren
en klanten tevreden houden. Want daar draait het
uiteindelijk om!
Juist in projecten zitten lectoren, technici, ondernemers door elkaar; allerhande talent komt bij
elkaar om samen te werken aan succes. De kracht
zit in die bundeling van meningen en ervaringen,
van visies en disciplines. Werken aan een project
doe je samen, niet op basis van een machtsverhouding. Er is uiteraard wel een projectstructuur,
maar op basis van rollen – niet op basis van
functie of ervaring. Dat komt het eindresultaat
ten goede.”

hoofdstuk 7
succesvol samenwerken

zoek
the
I
in TEAM

Voor organisaties die van samenwerking

In de hele sector

afhankelijk zijn, is het essentieel dat die

Ook het onderwijs staat voor grote uitdagingen.
De wereld verandert sterk en er is een roep om
onderwijsverbetering: betere onderwijskwaliteit,
maar ook betere aansluiting tussen opleiding en
toekomstige werkgevers. Samenwerken - met
andere onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven
of publieke instellingen - is een van de manieren
om goed met deze uitdagingen om te gaan. Het
gebeurt dan ook steeds vaker. Onderwijsinstellingen vormen bv’s, coöperaties, verenigingen en
sluiten convenanten en samenwerkingsovereenkomsten. Deze ontwikkeling is in de hele onderwijssector zichtbaar, in binnen- en buitenland.

samenwerking een succes wordt. Wat zijn
de obstakels en hoe omzeil je die?

Twee ontwikkelingen in de samenleving zijn momenteel voor organisaties van groot belang. Ten eerste is
de tijd van fusies, schaalvergroting en
overnames voorbij. Samenvoegen en
uitbreiden zijn niet meer de toverwoorden voor organisaties die willen
verbeteren of een efficiëntieslag
willen maken. Ten tweede verandert
de wereld om ons heen door globalisering en digitalisering steeds sneller.
Voor elke organisatie is het zaak om
bij te blijven en mee te bewegen. Als
fuseren hiervoor niet de oplossing is,
wil dit niet zeggen dat organisaties
de uitdagingen van deze tijd autonoom kunnen oppakken. Om te anticiperen op ontwikkelen en concrete
activiteiten te ontplooien, is samenwerking met andere organisaties
nodig. Samenwerken om een grotere
schaal te krijgen of samenwerken om
elkaars kennis te kunnen benutten.

Ontbrekende aanpak
Helaas levert de samenwerking in de praktijk vaak
niet op wat ervan wordt verwacht. Mensen hebben
de beste intenties, maar in veel gevallen lukt het
niet om een succesvolle samenwerking te bouwen
en te onderhouden. Daarbij valt op dat veel mensen
impliciete aanpakken en methoden hebben om
een samenwerking te beginnen, onderhouden en
beëindigen. Wat mist, is een gemeenschappelijke,
geëxpliciteerde aanpak; een gezamenlijke bril om
naar samenwerken te kijken.

De grootste partner heeft niet
automatisch de meeste macht

Wat samenwerken is

Wat het lastig maakt

Samenwerken is een erg breed begrip. In dit
handboek spreken we over samenwerken als er
twee of meer organisaties betrokken zijn bij het
uitvoeren van specifieke activiteiten. Daarbij gaan
de partijen een relatie aan die dieper en langer is
dan een aantal ontmoetingen, maar die niet voor
onbepaalde tijd is. Tegelijkertijd is er sprake van
gezamenlijke besluitvorming, maar alleen voor wat
betreft de gezamenlijke activiteiten. Samenwerken zetten we daarmee af tegen puur marktgedrag
waarin één partij heel autonoom beslissingen kan
nemen, of een fusie waarin partijen een relatie
voor onbepaalde tijd aangaan. In onderstaande
figuur wordt deze indeling grafisch weergegeven.
Deze figuur is gebaseerd op het werk van Ben
Gomes-Casseres.

Samenwerking is leuk, geeft energie en leidt tot
nieuwe inzichten en mogelijkheden. Maar het is
ook lastig en dat komt mede door drie factoren
die in bijna iedere samenwerking terugkomen.
��B Factor 1: afhankelijkheid
Binnen een samenwerkingsrelatie zijn partijen van
elkaar afhankelijk. Ieder van de partners moet een
deel van zijn autonomie opgeven in het vertrouwen
dat hij er meer voor terugkrijgt. Dit is vaak een
grote opgave en een kwetsbaar proces, want de
partijen kunnen niet zonder elkaar. We zien dit ook
in het onderwijs. Werkgevers kunnen niet zonder
de aanwas van goed opgeleid talent en scholen
kunnen niet zonder potentiële toekomstige
werkgevers. Ze zijn van elkaar afhankelijk voor een

LIKE
a lot!
goede doorstroming, voor actueel lesmateriaal,
goede stageplekken, noem maar op.

Lengte van de relatie

Tussen marktgedrag en hiërarchie

Marktgedrag
Conventioneel
inkopen

Ketens
Verkoopcombinaties
Coöperatieve vereniging
Co-marketing
Allianties
Preferred suppliers
Inkoopcombinaties
Franchiseformules
Gezamenlijke R&D
Shared Service Centres

Mate van gezamenlijk beslissen
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Concernvorming
Fusies
Overnames
Acquisities

��B Factor 2: wie is de baas?
Een andere vraag is wie de baas is in een samenwerking. In omgevingen waar meerdere partijen
samen de sleutel tot de oplossing in handen
hebben, bestaat er onduidelijkheid over het
machtscentrum. Er is geen eenduidig antwoord
op de vraag wie er aan de touwtjes trekt: macht
is over meerdere partijen verdeeld, partijen
ontlenen macht aan verschillende bronnen,
en macht en invloed worden op uiteenlopende
manieren en volgens verschillende stijlen uitgeoefend. Dat betekent dat in een samenwerking
niet automatisch de grootste ook de meeste
macht heeft.

Voor Centra voor innovatief vakmanschap en
Centres of expertise gaat dit zeker op. Wie is daar
precies de baas? De manager van het Centrum?
Een van de scholen of toch het bedrijfsleven?
Waarschijnlijk allemaal een beetje.
��B Factor 3: elke organisatie is anders
Een complicerende factor is ook dat partijen
verschillen. Scholen zijn evident anders dan
bedrijven. Ze hebben andere manieren van sturing,
gebruiken andere taal, ze hebben andere normen
en bovenal andere belangen. In een samenwerking
tussen bedrijfsleven en onderwijs is het van belang
om deze verschillen zien te overbruggen. Je hebt
elkaar immers nodig. Maar neem je wel voldoende
tijd om elkaar echt goed te begrijpen?

De goede stappen,
de goede volgorde,
win-win, in dialoog

Werken aan
een gedeelde
ambitie
Wat is de
gedeelde ambitie
van de partners?

Op de goede
weg samen?
Vormgeven van
een goed proces

Proces

Governance
besluitvorming
vorm

Is het netwerk
professioneel
georganiseerd?

Waar gaan de
partners samen
echt voor?

Recht doen
aan belangen

Belangen

AMBITIE
Organisatie

Wat zijn de
belangen van
de partners?

Relatie

Op zoek naar
‘Mutual Gains’!

Professioneel
organiseren
Leiderschap
Relatie
Vertrouwen

Goed persoonlijk
samenwerken
Samenwerken
is mensenwerk

��B 2. Recht doen aan belangen
Iedereen heeft belangen; het gaat erom recht te
doen aan die belangen. Als dat niet gebeurt, gaan
partijen dwarsliggen, haken ze af of gaan ze elkaar
tegenwerken. Het is de kunst om met respect voor
elkaars belangen te komen tot oplossingen die in
ieders belang zijn. Er zijn drie soorten belangen:
individuele belangen, organisatiebelangen en
collectieve belangen.
��B 3. Persoonlijk samenwerken
Samenwerken is een samenspel van mensen die al
dan niet iets willen. Persoonlijke verhoudingen en
relaties spelen altijd een rol en zijn net zo belangrijk als inhoudelijke argumenten. Het is mensenwerk en daarbij is altijd sprake van sociaalpsychologische processen en groepsdynamiek.
Samenwerking overstijgt het individuele, maar
tegelijkertijd neemt iedereen zichzelf mee.

Kijkglas voor succesvolle samenwerking
(Bron: Leren samenwerken tussen organisaties)

Vijf succesfactoren
De drie genoemde aspecten zijn voor sommigen
een nachtmerrie. Hoe kun je nu een besluit nemen
als er geen baas is? En dat anders-zijn, dat is toch
vooral hinderlijk? Anderen zien het juist als
interessant en uitdagend: samenwerking biedt
ruimte, een kans tot geven en nemen en tot
mogelijkheden voor leren van de ander. De vijf
succesfactoren uit het kijkglas (zie figuur)
vergroten de kans op het creëren en onderhouden
van een succesvolle samenwerking.

Een passende organisatievorm
sluit een-op-een aan op de
gezamenlijke ambitie en is zo
licht mogelijk georganiseerd
54
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��B 1. Gedeelde ambitie
Partijen gaan pas samenwerken wanneer zij
geloven dat de samenwerking betekenisvol is en
ook echt meerwaarde oplevert voor hun organisatie. In de gedeelde ambitie van het samenwerkingsverband moeten alle partijen zich herkennen.
Het goede gesprek hierover is van wezenlijk
belang.

��B 4. Professioneel organiseren
Ieder samenwerkingsverband moet je goed en
professioneel organiseren. Daarvoor zijn voorbeelden, archetypen, overwegingen en oplossingen
beschikbaar. Een passende organisatievorm sluit
een-op-een aan op de gezamenlijke ambitie en is
zo licht mogelijk georganiseerd. Dat geeft de
meeste flexibiliteit in het vervolgproces.
��B 5. Betekenisgevend proces
Een belangrijke vraag is tot slot de vraag naar
de aanpak. Een betekenisgevend proces geeft
antwoord op de volgende vragen: hoe kunnen we
de goede dingen op het goede moment doen? Hoe
komen we op een goede manier in gesprek en tot
overeenstemming? Welke rol heeft ieder daarbij
en wie heeft de procesregie?

Meer lezen?
Edwin Kaats, Wilfried Opheij. Leren Samenwerken tussen organisaties, Vakmedianet,
2011. (Managementboek van het jaar
2013).

interview
Leren van…
Coe / Civ: CHILL BV, Chemelot Innovation and Learning Labs BV
Oprichters: Arcus College, Leeuwenborgh Opleidingen,
Zuyd Hogeschool en Maastricht University, DSM en Sabic.
Wat: tegelijkertijd werken, leren en innoveren voor chemie,
life science & health
Sinds wanneer: 2011

Succesfactor 1: een helder USP

Succesfactor 3: de juiste locatie

Een duidelijk Unique Selling Point
(USP). Dat is wat Peter Engelen
(directeur), Cyriel Mentink (Business
Development en Onderwijsontwikkeling) en Marous Kuijer (Algemene
Zaken) noemen als de belangrijkste
succesfactor van CHILL. “Dat moet
je hebben omdat je dan laat zien dat
je heldere keuzes kunt maken. Een
USP bedenk je niet zomaar. Dat is
een proces. Een combinatie van
luisteren naar wat er al is gedaan en
naar wat studenten, docenten en
ondernemers willen. Nu, drie jaar na
de start, kunnen we met recht én
met trots zeggen dat het is gelukt:
het USP en de verbinding zijn er.”

De Chemelot Campus is een open
omgeving in ontwikkeling die draait
om materialen en mensen. De infrastructuur werkt als katalysator; alle
bedrijven hier in de omgeving zijn
namelijk bezig met materialen. Het
is de plek waar studenten heel direct
contact kunnen hebben met hun
werkveld en mogelijk toekomstige
werkgevers. Dat inspireert!

Succesfactor 2: ondernemend
onderwijs
Dat het bij CHILL draait om onderwijs, is klip en klaar. En in combinatie
met het netwerk en de ervaring van
Peter Engelen (hij werkte ruim 25
jaar bij DSM) is de verbinding met de
business nu een feit. Het resultaat
is een omgeving waarin studenten,
docenten, onderzoekers en kenniswerkers uit het bedrijfsleven nauw
samenwerken aan oplossingen die
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voor opdrachtgevers heel relevant
zijn. Studenten leren in een professionele setting wat ‘het echte werk’
is. Het gaat hier niet meer om een
inspanningsverplichting, maar om
resultaatverplichting. En dat blijkt
vaak een perfecte voedingsbodem
voor leren, zowel op inhouds- als
competentieniveau. Dat is ook wat
studenten verwachten: geen
routineanalyses, maar uitdagingen
die hun geestdrift aanwakkeren.

Succesfactor 4:
gezamenlijke inspanning
Bij CHILL gaat het om verbetering
en verbinding en dat komt terug in
het logo: twee halve cirkels vormen
samen één geheel. De helften zijn
identiek en hebben elkaar nodig; er
spreekt actie en plezier uit het logo.
Maar het belangrijkste aspect is toch
wel gelijkwaardigheid. Iedereen die
bij CHILL meewerkt aan een project,
doet dit vanuit eigen kracht. Het is
niet ‘docent versus student’ of
‘opdrachtgever versus uitvoerder’,
maar samen werken aan resultaat.
Kortom: chemie is een gezamenlijke
inspanning en CHILL is de plek om
dat te realiseren.

Succesfactor 5: geen ‘nee’
accepteren
De mensen van CHILL denken in
oplossingen en maken van elke
belemmering een mogelijkheid.
Dat betekent hard werken en niet
opgeven. Dus geven ze een Masterclass die nu geen geld oplevert (maar
de volgende keer wel). Ze doen aan
founding partners een aanbod dat
deze niet kunnen weerstaan (na zes
jaar). Ze schatten de accreditering
op de juiste waarde: het is een
middel, geen doel. Een accreditatie /
inspectiekader geeft de ‘ruimte’ aan
waarbinnen het onderwijs vormgegeven kan worden. Het is zaak om
die ruimte en kansen optimaal te
benutten, zodat het onderwijs kan
innoveren en met de behoeften mee
kan ontwikkelen. Hun werkwijze
doet de Engelse regel ‘how to bend,
not break the rules’ eer aan. Ze
accepteren niet zomaar een ’nee’.
In plaats van zich te laten leiden
door belemmeringen, kijken ze hoe
het wel kan en denken ze in alternatieven.

Succesfactor 6:
werken in community’s
Werken op basis van gelijkwaardigheid – dat is de kern van de Communities for Development. Docenten,
experts van CHILL, opdrachtgever
en studenten werken hierin samen
aan resultaat. In de meeste gevallen
betalen bedrijven hiervoor, omdat
er een echte opbrengst is, die past
binnen innovaties in het bedrijfsleven. Studenten op alle niveaus, mbo,
hbo en wo, dragen vanuit hun eigen
rol en inbreng bij. Ze zijn allemaal
onmisbaar, precies zoals het in hun

verdere carrière zal zijn. Daarop
bereidt CHILL deze ‘young professionals’ heel goed voor.

Uitdaging
Juist de Communities for Development bieden alle reden om ook
mbo-studenten te laten CHILLen.
De eerste schreden in deze richting
zijn voorzichtig gezet en zowel het
succes als het enthousiasme is
besmettelijk. De uitdaging is om
samen met de onderwijsinstellingen
te kijken hoe dit kan worden ingebed
in de bestaande onderwijsstructuren
en kwalificatiedossiers.

Gouden tip van CHILL
“Zorg ervoor dat je visie en USP
zijn ingebed in je structuur en
processen. Stem je organisatie
(inclusief corporate identity) hierop
af. Dit stelt je in staat een heldere
boodschap uit te dragen en zorgt
voor herkenbaarheid.”

EN
GOU D
TIP!
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handvat voor een
regionale visie

Wat denk
jij dat
de regio
nodig
heeft?

Inbedding in de regionale kennisinfrastructuur is essentieel. Maar hoe
kom je tot een sterke regionale visie?

Om samen meerjarige acties te kunnen inzetten,
moet er bij alle stakeholders een helder en
gemeenschappelijk beeld bestaan. Anders gaan
acties elkaar tegenwerken of ontstaat er versnippering. Een regionale visie beschrijft de visie van
de samenwerkingspartners op de bredere
regionale context waarin de publiek-private
samenwerking plaatsvindt. Zij laat zien hoe de
publiek-private samenwerking bijdraagt aan het
doel: een betere aansluiting van onderwijs op de
arbeidsmarkt in de regio.

Tip: Let op een evenwichtige balans
tussen betrokkenheid van bedrijfsleven
en onderwijsinstellingen.

Stakeholders

Facts & Figures

Trackrecord

Visie en missie

Versterk waar de regio al bewezen
resultaat heeft geboekt
Verder
onderzoeken

Stap 1: Identificeer de relevante
stakeholders

Stap 2: Identificeer de juiste
aanknopingspunten

In een regio is vaak een veelvoud aan stakeholders
actief. Het is belangrijk om alle relevante stakeholders er daadwerkelijk bij te betrekken en te
committeren, zowel op bestuurlijk als op operationeel niveau. Welke stakeholders zetten welke
concrete acties in? Positionering, taakverdeling
en samenwerking staan centraal. Voor de exacte
omvang en begrenzing van de regio is het goed
om te kijken naar de regionale arbeidsmarkt.

De volgende stap is om samen met relevante
samenwerkingspartners vast te stellen welke
elementen essentieel zijn in de gezamenlijke
regionale visie. Wat is de huidige stand van zaken
in de regio? Denk aan het huidige opleidingenaanbod, de bijbehorende stroomcijfers, de onderwijsinstellingen die in het Centrum participeren,
brede (regionale) arbeidsmarktontwikkelingen
en economische speerpunten, zoals topsectoren
of tekortsectoren. Onderwijsinstellingen zijn
verantwoordelijk voor het aanleveren van
gegevens over het opleidingenaanbod en leerlingaantallen. Het (sectorale) bedrijfsleven en
regionale overheden leveren kerncijfers over
recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in
relatie tot economische speerpunten.

Tip: Houd er rekening mee dat regiogrenzen per onderwijs- en/of arbeidsmarktsector kunnen verschillen!

Tip: zorg voor op de regio toegespitste,
recente en onomstreden informatie.
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Wie neemt welke verantwoordelijkheid in de samenwerking?
Het onderwijs:
Het bedrijfsleven:
• focus kiezen in de positionering: profiel
•	actief bijdragen aan een goede wisselwerking
en identiteit van de instelling
tussen bedrijf (arbeidsorganisatie) en onder• strategisch portfolio inrichten: domeinen,
wijsinstelling
doelgroepen en sectoren, gericht op een
•	de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte
toekomstbestendig operationeel opleidingenaan mensen en kennis op middellange termijn
aanbod
aangeven, aggregeren en kanaliseren
• operationeel opleidingenaanbod kiezen en
• 	zwaartepuntvorming ondersteunen en stimuuitvoeren
leren (indien relevant voor de sector), gekoppeld
aan profilering van onderwijsinstellingen
De overheid:
•	faciliteren in middelen, mensen en cofinan• regionale prioriteiten stellen
ciering
• mogelijke cofinanciering verzorgen
• 	structureel bijdragen aan carrièreperspectief,
• overzicht bewaken en afstemming tussen
status en imago van het beroep (met name in
initiatieven faciliteren.
de tekortsectoren).

Neem bestaande initiatieven
op in de regionale visie

Stap 3: Bouw voort op het
trackrecord in de regio

Stap 4: Formuleer een dynamische
visie en missie

Overleg met stakeholders is de volgende stap:
welke initiatieven kunnen we de komende jaren
gezamenlijk inzetten? Het is nadrukkelijk de
bedoeling dat een regionale visie niet naast
bestaand beleid staat, maar dat bestaande
initiatieven in de regionale visie worden opgenomen. In elke regio is veel materiaal voorhanden
om gebruik van te maken (denk aan economische
agenda’s, arbeidsmarktanalyses, enzovoort).
Versterk waar de regio al bewezen resultaat heeft
geboekt. Voortbouwen op een trackrecord kan
alleen wanneer het Centrum daadwerkelijk
aansluit op de gedeelde regioanalyse, wanneer de
juiste stakeholders investeren en participeren, op
zowel operationeel niveau (docenten) als bestuursniveau (directeuren en schoolleiders). Is er sprake
van een solide model dat ook op de lange termijn
leidt tot toegevoegde waarde?

Op basis van voorgaande elementen worden een
visie (‘in welke richting wordt de ontwikkeling van
de publiek-private samenwerking in- of voortgezet’) en een missie (‘achter welke realistische
doelstellingen staan de relevante stakeholders’)
geformuleerd. Het gaat om een dynamische visie
en missie, dus geen uitgebreid plan, maar een
‘transitiemodel’ op hoofdlijnen waar alle stakeholders zich graag aan committeren. Hierin komt
in ieder geval aan bod:
•	Een scherpe positionering van het Centrum
in de regio.
•	Taakverdeling en samenwerking met andere
onderwijsinstellingen en bedrijven.
Stel je eigen Regionale Top 10 van partners samen:

Tip: bewaak dat een regionale visie
sterk verankerd is in het businessplan,
waarbij wordt voortgebouwd op eerdere
succesmodellen.

Tip: bewezen succesvolle samenwerking
geeft een vliegende start.
Meer lezen?
Lees de publicatie Handvatten voor
het regionaal investeringsfonds.
Deze is te vinden op
publiekprivaatsamenwerken.nl > kennisprogramma > links & downloads.
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regio-top 10

interview
Leren van...

leren hoe ze met dit type machines
kunnen omgaan. Daar heeft zowel het
bedrijf als de leerling straks veel aan.”

Succesfactor 2: de kracht van
de regio

Civ: Teclab
Onderwijspartners: Summa College, Brainport Industries College
Wat: technologische topopleiding voor mbo-4+-studenten;
kennis, productie- en onderzoekfaciliteiten voor bedrijven
Sinds wanneer: 31 augustus 2012

Succesfactor 1: verbinding
met het bedrijfsleven
Directeur Hans van Brussel van
Teclab besteedt veel tijd aan het
onderhouden van contacten met
bedrijven in de regio rond Eindhoven.
Dankzij zijn achtergrond – hij werkte
jarenlang bij Philips - kent hij veel van
de huidige beslissers. Bedrijven laat
hij actief meedenken en meewerken
aan het ontwikkelen en verbeteren
van onderwijsprogramma’s van
Teclab. “Zij zijn best bereid om een
steentje bij te dragen aan onderwijsverbetering. Als het maar niet alleen
over geld gaat”, zegt hij.
Bedrijven vragen om een gastdocent
te leveren, dient in de praktijk vaak
als instapmodel voor samenwerking.
Hoe krijgt hij bedrijven zo ver dat ze
hun specialisten beschikbaar stellen?
“Je moet het wederzijdse belang
duidelijk maken”, licht Van Brussel
toe. “Een bedrijf hier uit de regio
heeft diverse leerlingen van onze
school in dienst en merkt dat die
leerlingen nog een heleboel moeten
leren over de machines die het bedrijf
gebruikt. Wij hebben de gelegenheid
om de specialist bij dat bedrijf hier
naartoe te halen en de jongens te
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hielp hem daar om het prototype te
maken. “Een gigantisch leuk project”,
vertelt Van Brussel trots. “De TUstudent ziet hoe zijn idee er daadwerkelijk uit ziet. En de jongen die
dit gemaakt heeft, is hartstikke trots
dat het nog werkt ook.”
Van Brussel gelooft heilig in dit soort
hybride samenwerkingen tussen
academici en mbo- en hbo-studenten.
Dit doorbreekt het klassieke hokjesdenken en ook dat is een belangrijk
doel dat hij met Teclab wil realiseren.

Veel bedrijven in de regio rondom
Eindhoven zijn ontstaan als start-ups
uit Daf of Philips. Dat zorgt voor een
sfeer van ‘ons kent ons’. Daarom wil
Teclab de kwaliteiten van de omgeving weerspiegelen in zijn aanpak:
een pioniersgeest, nadruk op ’clean
technology’ en de bereidheid om
voortdurend nieuwe samenwerkingen Succesfactor 5: een goed team
aan te gaan.
Het opzetten van een centrum kost
veel tijd en je moet er helemaal voor
willen gaan. Van Brussel: “Je moet
Succesfactor 3: focus op trends
in de markt vaak snel schakelen,
Het concurrentieveld in de highterwijl je intern te maken hebt
tech-industrie verandert snel. Het is
met overlegstructuren en regels
daarom zaak om trends tijdig te
die vertragen. Een goed team van
signaleren en daar met onderwijsgedreven mensen is belangrijk.
programma’s op in te spelen. Als
Daarnaast is het essentieel om
voorbeeld noemt Van Brussel
draagvlak en korte communicatieman-arm produceren. In plaats van
om het leren bedienen van complexe lijnen te hebben met het college
van bestuur. Dat maakt het nemen
machines, gaat het steeds meer om
van complexe beslissingen soms
de vaardigheid complexe machines
aan elkaar te koppelen via een robot. eenvoudiger.”
“Onze leerlingen moeten leren om
dit soort complexe processen te
Succesfactor 6: accepteer
beheersen. Weten hoe één machine
tegenslagen
werkt, wordt steeds minder relevant.” Teclab begon als een samenwerking
tussen Summa College en tien
bedrijven. Maar toen de samenSuccesfactor 4: hokjesdenken
werking werd omgezet in een
doorbreken
Technologische ontwikkelingen zoals BV-structuur, haakten enkele
bedrijven af.
clean technology en 3D-printing
De twijfel sloeg toe: zou het nog
leiden ook tot nieuwe vormen van
gaan lukken? Nog diezelfde week
samenwerking. Een student van TU
Eindhoven bedacht een apparaat dat werd een nieuwe partner gevonden
in het juist opgerichte Brainport
registreert wanneer een patiënt uit
zijn coma ontwaakt. De student zocht Industries. Daarmee vond Teclab
aansluiting bij 83 bedrijven uit de
contact met Teclab en een leerling

regio Eindhoven. De tegenslag werd
een kans.

Succesfactor 7: wees vindingrijk
met beschikbare middelen
In de praktijkruimte van Teclab stond
twee jaar geleden één CNC-machine,
die net was aangeschaft. Daarmee
red ik het niet, dacht Van Brussel.
In de winter van 2012 stelde hij zijn
collega-directeur van de School voor
Techniek voor om hun beider
machines in één ruimte te plaatsen
en waar nodig personeel uit te
wisselen. De beslissing luidde een
nieuwe groeifase in van Teclab.
“Bedrijven kwamen vanaf dat
moment gemakkelijker met ondersteuning. Ze zagen ons als serieuze
partij.”

Gouden tips van Teclab
1.	Stop niet als het plan niet lijkt
te lukken, maar zoek verder
naar alternatieven.
2.	Mobiliseer je netwerk.
3.	Kijk voortdurend op nieuwe
manieren naar je bestaande
situatie: er is meer mogelijk
dan je denkt.

EN
GOU D
TIP!

Skills ontwikkel je niet door erop
te focussen, maar door het onderwijs
zo in te richten dat studenten ze
gaandeweg onder de knie krijgen
Racing Aeolus is een internationale
duurzaamheidsrace in Den Helder. Teams
bouwen voertuigen die windenergie
gebruiken om tegen de wind in te rijden.
Voor het HAN-studententeam vormt
dit aanleiding om niet alleen een duurzame energiebron te hebben, maar ook
duurzaam te zijn in de materiaalkeuze
voor de auto. Van 20 - 23 augustus 2015
is de krachtmeting met andere teams.

De innovatieagenda van de topsector Energie is voor

De Gevel Wind Turbine zet windstromingen die rondom

SEECE een van de zaken die centraal staat. Onderzoek

gebouwen ontstaan om in duurzame elektrische energie.

is dan ook een belangrijk thema. Onderzoek is altijd in

Het onderzoek hieraan richt zich op brede inzetbaarheid

samenwerking met partners uit het bedrijfsleven.

voor het publiek. Onderzoekers en studenten van de
HAN zijn volop in de weer met een eerste prototype.
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hoofdstuk 9
cultuurverschillen
overbruggen

Als samenwerking (nog) niet oplevert wat
ervan wordt verwacht, staan er vaak
cultuurverschillen in de weg. Hoe sla je

overwin
de kloof

een brug tussen de werelden van onderwijs
en bedrijfsleven?

Publiek en privaat ontmoeten elkaar in de Centra
voor innovatief vakmanschap en Centres of
expertise. Het zijn twee werelden, die soms
moeilijk te verenigen lijken door verschillen in
cultuur en doelstelling. Elk Centrum staat voor de
opdracht een brug te slaan en de oude denkpatronen te doorbreken. Het doel bereiken – uitstroom
van de juiste kwantiteit en kwaliteit studenten – is
alleen mogelijk door co-creatie. Maar dat ontstaat
niet vanzelf. Het vergt tijd, maar vooral inzet om
mensen oude gewoontes en systemen te laten
afschudden en te kiezen voor een frisse horizon.
Vooral omdat publieke en private partners volgens
compleet verschillende bedrijfsmodellen werken,
zowel qua mindset als qua aanpak. Onderzoek dat
in opdracht van het Platform Bèta Techniek bij zes
Centres of expertise is gedaan, laat zien wat voor
verschillen de partners in de praktijk ervaren.

Tips om de kloof te overbruggen
•	Erken cultuurverschillen en agendeer de discussie hierover
•	Zorg voor een bedrijfsmatige en resultaatgerichte instelling
•	Besteed tijd aan het leren kennen van elkaars taal en
mechanismen
•	Benoem een ondernemende directeur

PUBLIEK

PRIVAAT

HOE staat centraal

WAAROM staat centraal

Procesgericht

Resultaatgericht

De mogelijkheden en beperkingen in het
HOE bepalen het resultaat

Het resultaat bepaalt de manier waarop
het HOE georganiseerd wordt

Aanbodgestuurd

Behoefte- / vraaggestuurd

Inside out

Outside in

Wat zijn de beperkingen en hoe gaan we
daarmee om?

Wat zijn de kansen en hoe gaan we die
benutten?

Behoedzaam, zorgvuldig

Grofmazig (80/20), tempo

Beter toestemming vooraf dan vergiffenis
achteraf

Beter vergiffenis achteraf dan
toestemming vooraf

Onderwijs vs bedrijfsleven: twee modellen

Uit de praktijk: de verschillen omarmen
”Ik heb geleerd om te houden van het verschil
tussen marktpartijen en het onderwijs, met elk
hun eigen dynamiek. Laat ze gewoon zijn. Als je
dat ziet en begrijpt, dan weet je ook hoe je iets
georganiseerd krijgt: zorgen dat het aanhaakt op
hun mechanismes.” Aan het woord is Gerard
Adema, directeur van het Centre of expertise
Water Technology.
Hij signaleert dat er bij Centra dikwijls nog veel
publiek DNA zit: “Nieuwe centra krijgen vaak vorm
en inhoud vanuit het onderwijs en zijn bezig met
het volgen van een opdracht. Het bedrijfsleven
kijkt mee, maar doet niet mee. Terwijl juist zij de
roerganger moeten zijn; zij leveren de input voor
onderwijs en onderzoek.”
Belangen, posities, ego, macht – het zijn allemaal
aspecten die dynamiek met zich meebrengen en

die cultuurbepalend zijn. Het frappante is dat
beide werelden deze aspecten kennen, zegt
Adema. Maar waar de onderwijscultuur meer
intern gericht is, zijn ondernemers juist meer
extern gericht. “In dat verschil zit ‘m de kneep. Als
Centrum zijn wij bezig met de markt; niet alleen
naar buiten kijken, maar daar ook zijn! Wij gaan die
panden uit, de wereld in. Dan haal je op wat daar
speelt, dat neem je mee en dat vertaal je naar
onderwijsconcepten en –curriculi.”
Daarbij is het belangrijk om niet alleen afspraken
te maken, maar deze ook te borgen in het systeem
van het onderwijs, benadrukt Adema. “Als er
ruimte is voor de ontwikkeling van een Centrum
zonder dat het primaire proces wordt vergeten,
namelijk het geven van onderwijs, dan ontstaat
de kortste weg naar succes.”

(Bron: Onderzoek naar zachte succesfactoren in publiek-private
samenwerking, André Brode Consulting, 2013)

Wederzijdse toenadering
Bij het overbruggen van de kloof kan de liefde niet
van één kant komen. Zowel onderwijs als bedrijfsleven moet bereid zijn tot begrip en verandering.
Van scholen wordt een paradigmashift gevraagd,
van aanbodgericht naar vraaggericht denken en
opereren. Om bedrijven als partner te binden, zal
een Centrum immers vraaggericht producten
moeten leveren.
Bedrijven zullen op hun beurt open moeten staan
voor andere ideeën over ontwikkeling van
onderwijs. Van hen wordt bovendien geduld
gevraagd: vanwege regelgeving en instituties
kosten veranderingen in de onderwijswereld meer
tijd. Dit vraagt van het bedrijfsleven een andere
bijdrage én een andere manier van bijdragen.
Het is niet langer eenrichtingsverkeer, waarbij
het onderwijs opereert op basis van ‘u vraagt
en wij draaien’ en het bedrijfsleven uitsluitend
een aanbod van stageplaatsen en afstudeer-
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opdrachten voor zijn rekening neemt. In het
Centrum werken onderwijs en bedrijfsleven in
co-creatie samen aan beter onderwijs en nemen
beiden gedeeld eigenaarschap voor zowel het
resultaat als de inrichting van het Centrum.
De juiste mensen
Voor een beginnend Centrum is het van groot
belang om bij de start geen momentum te
verliezen: start-ups kunnen zich geen vertraging
permitteren. Het aanstellen van de juiste mensen
op de juiste plek is essentieel: bedrijfsmatig
denkende, resultaatgerichte mensen. In de praktijk
blijkt dat het inschakelen van mensen met een
bedrijfsachtergrond het proces bespoedigt en
vergemakkelijkt.
Niet voor niets adviseert de commissie die in
opdracht van minister Bussemaker nadacht over
succesvolle publiek-private samenwerking, om te
kiezen voor een ondernemende directeur, met

ervaring in het bedrijfsleven en het onderwijs. Uit
het advies van de Commissie-Van der Touw: “Er
bestaan nog steeds grote cultuurverschillen
tussen bedrijfsleven en de onderwijswereld. De
trekker of directeur van een Centrum moet in
beide werelden kunnen opereren, en bij voorkeur
vanuit beide werelden worden aangestuurd. Een
directeur die naast kennis van de onderwijssector
ook commerciële ervaring in het bedrijfsleven
meebrengt, kan deze twee werelden dichter bij
elkaar brengen. Hij of zij ‘spreekt’ beide talen.

Bovendien draagt dit bij aan het ondernemende en
innovatieve karakter van het Centrum.”

Meer lezen?
Onderzoek naar zachte succesfactoren
in publiek-private samenwerking, André
Brode Consulting, 2013. Te downloaden
van publiekprivaatsamenwerken.nl,
zoek op ‘succesfactoren’ of ‘brode’.

Het inschakelen van mensen
met een bedrijfsachtergrond
bespoedigt het proces

De Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht
is het eerste gebouw in Europa dat samen met het
bedrijfsleven duurzaamheidsonderwijs op een uiterst
vernieuwende manier inricht. De Duurzaamheidsfabriek
sluit aan op het profiel van de regionale economie en de
arbeidsmarkt, de maritieme maaksector en de duurzame
energietransitie en voorziet in het leren en werken aan
de duurzame technologie van de 21ste eeuw. Bedrijven
als Siemens, Krohne, HVC, Verkerk Groep, Cablean,
Valk Welding en IWZH participeren in de fabriek. Zij
geven onderwijs in de praktijk aan de nieuwe generatie
technici. Inspiratie, innovatie, duurzaamheid en vakmanschap dragen bij aan de ontwikkeling van de regio
tot een sterke, hightech, CO2 neutrale economie. Het
machinepark van de bedrijven en het Da Vinci College
geeft de mogelijkheid om op een hoog niveau producten
te kunnen produceren.
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Van aanbodgericht naar vraaggericht: voor scholen is het een
ware paradigmashift

hoofdstuk 10
governance

Een goede governancestructuur kan de
publiek-private samenwerking in een Centrum
een boost geven. Welke structuur is het
meest geschikt?

Governance?
Hou het simpel!

De vraag naar een slimme governancestructuur voor een publiekprivate samenwerking is van
wezenlijk belang: een governancestructuur die goed past bij de
partners en de opgave kan voor
versnelling van de samenwerking
zorgen. Andersom kan getouwtrek
over de precieze vorm, toezeggingen
en machtsverhoudingen vertraging
opleveren en de energie uit de
samenwerking laten weglekken.
Er is niet één governancemodel dat
in alle gevallen goed toepasbaar is.
In de praktijk kiezen Centra voor
verschillende organisatiestructuren:
stichtingen, samenwerkingsverbanden, coöperatieve verenigingen, besloten vennootschappen, enzovoort.
De keuze hangt samen met de specifieke context: hoeveel partners doen
mee, hoe goed kennen zij elkaar? Wat
is het doel van de samenwerking?

Hoe belangrijk een goede structuur ook is, het
is aan te bevelen om bij de start van een publiekprivate samenwerking niet te veel tijd te besteden
aan governancediscussies. Het risico is dat het
enthousiasme uitdooft. Verstandiger is het om
simpelweg te beginnen, bijvoorbeeld met samenwerkingscontracten. Wel blijft het belangrijk om
dat zo te doen dat alle partners van het samenwerkingsverband een gedeeld gevoel van eigenaarschap ervaren en de inhoudelijke en financiële
betrokkenheid wordt gewaarborgd.

Hardware & software
Staat het Centrum eenmaal op eigen benen, dan
wordt het tijd om aan een blijvende governancestructuur te werken. Daarbij geldt: succesvolle
samenwerking en sturing is voor een deel een
resultante van de gekozen ‘hardware’ (structuur,
systemen, procedures), maar voor een groot deel
de resultante van de ‘software’ (commitment,
competenties, managementstijl) in de samenwerking. Daarom is de formulering van het
inhoudelijke doel cruciaal. De samenwerking
moet noodzakelijke meerwaarde opleveren voor
alle partners. Het moet voor alle partijen een
‘need to have’ zijn en geen ‘nice to have’. Is dit in
orde, dan volgt in de praktijk relatief gemakkelijk
een governancestructuur.

Omschrijving dilemma

Best practice	Aard best practice

Van intentie komen tot concrete samenwerking	Houd de periode tussen intentie en implementatie /
is ongelofelijk lastig.
participatie zo kort mogelijk.

Zes adviezen op weg naar een
goede governancestructuur
1.	Zorg eerst voor een gezamenlijke stip op de horizon: waarom
starten we een Centrum?
(zie hoofdstuk 2 en 3)
2.	Breng de belangen van alle
partijen in beeld (zie hoofdstuk 3).
3.	Hecht waarde aan gevoeld
eigenaarschap van alle partijen
(hoofdstuk 3 en 4).
4.	Stel de aard van de activiteiten
vast (hoofdstuk 4 en 6).
5 .	Leg en inhoudelijke en financiële
betrokkenheid vast (hoofdstuk 6
en 7).
6.	Begin simpel (hoofdstuk 5) en
kies de governance die logisch
volgt: structuur volgt inhoud.

Best practices
De Commissie-Van der Touw heeft als onderdeel
van haar advies Ruimte voor ontwikkeling in het
voorjaar van 2013 een overzicht gemaakt van de
governance bij de eerste generatie centra. Tegen
welke dilemma’s lopen ze aan en wat zijn de best
practices? (zie de tabel). Wat opvalt, is dat de
oplossing voor een dilemma of knelpunt slechts
zeer zelden ligt in het wijzigen of aanpassen van
de structuur.

Het is heel erg lastig om commitment om te zetten
naar daadwerkelijke investeringen. Partners kunnen
niet altijd waarmaken wat ze beloven.

Snelheid proces

Begin simpel, dan komt de rest vanzelf. Begin met wat
Quick wins
relatief gemakkelijk te bereiken is.
				

	Het is lastig om de partners echt financieel over
Zorg snel voor een stevige personele invulling. De trekker
Leiderschap
de brug te laten komen, om van de intenties
moet dedicated aan de klus kunnen werken.
ook echt participatie te maken.				
			
Bestuurder / directeur moet ruimte krijgen om te organiseren. Leiderschap
			
Typecast trekker: combinatie ondernemerschap, bedrijfs			
kundig inzicht & onderwijsinzicht / ervaring en kennis van het			
			
onderwijs. Dé succesfactoren zijn onder nemerschap en – bij
			
Centra met meer dan circa tien beoogde partners –
			
commerciële ervaring en kennis van het werkveld. Begin niet
			
zonder een gedeeld inhoudelijk doel.
			
Onderwijs is steeds in de lead: de onderwijsvragen
Een gedeeld besef dat er iets te winnen valt door samenConditioneren
het project aan, ontvangen het geld. Dat maakt dat
werking. Het is cruciaal om een gedeeld algemeen belang
(het beleefde) eigenaarschap van het bedrijfsleven
te hebben dat in lijn ligt met de individuele belangen en
niet geborgd is.
waar een zekere urgentie op zit. Dat voorkomt dat partners
			
over de samenwerking denken als ‘nice to have’ in plaats
			
van ‘need to have’.
		
Een quote van een pilot-Centrum: “Het bedrijfsleven
Organiseer vooraf een intensieve ronde langs alle partners.
Conditioneren
had een grote mond bij het opstellen van het
Inventariseer: waarom doe je nu echt mee? Wat is de winst
businessplan maar schiet nu te kort. Zij hebben
die je kunt behalen? Neem geen genoegen met alleen een
wel een grote behoefte aan studenten, maar het
intentieverklaring. Inventariseer de verwachtingen en
blijkt lastig te zijn om echt bij te dragen aan het
mogelijke pijnpunten of tegenstellingen. Breng dit bij elkaar
Centre.”
en maak er afspraken over.
				
			
Zorg snel voor een aparte locatie, ga niet ‘inwonen’ bij een
Locatie
			
onderwijspartner, maar ga fysiek dicht bij bedrijven zitten.
		Denk aan een goede uitstraling.
Er is een verschil tussen zeggen en doen. Bestuurders Werk niet met vertegenwoordigers in werkgroepen / stuurzeggen toe, maar op het niveau daaronder in de orga- groep zonder mandaat. Daarnaast hangt veel af van
nisatie is het soms lastig toezeggingen om te zetten
personen en onderling vertrouwen.
in concrete acties.		

Leiderschap

Vaak is er aan de top van organisaties wel visie op
Zorg dat de leden van werkgroepen of stuurgroepen daar
samenwerking, maar ontbreekt het commitment
altijd met mandaat zitten.
lager in de organisatie. Daar zien mensen vooral de
problemen en minder de mogelijkheden.	De stuurgroep moet in het begin veel operationeel werk
			
accepteren, maar zo spoedig mogelijk proberen om een
			
trekker / directeur met bevoegdheden neer te zetten.
			De stuurgroep kan dan doorgroeien tot bestuur.
		

Leiderschap

Leiderschap

Dit zeggen bestaande centra over governance

Is de samenwerking voor alle partijen
een ‘need to have’, dan volgt een governancestructuur relatief gemakkelijk
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In een bijlage bij dit advies staan de juridische
inrichtingsvormen beschreven waar Centra in de
praktijk voor kiezen. Schematisch is aangegeven
hoe de vormen eruitzien en wat de afwegingen
voor en tegen zijn. Het advies en de bijlagen zijn
te vinden op publiekprivaatsamenwerken.nl.

Meer lezen?
Download de bijlage met het overzicht
van governancevarianten van publiekprivaatsamenwerken.nl door te zoeken
op ‘Ruimte voor ontwikkeling’.

SEECE organiseert samen met bedrijven
projecten waarbij studenten met
complexe vraagstukken rondom
duurzame elektrische energie aan de
slag gaan. De E-buggy is een van deze
projecten. Bij de E-buggy, een racebuggy,
is de uitdaging om een elektrische
aandrijving te bouwen. Het project
neemt studenten mee in de wereld van
nieuwe energietechnologieën. Door de
betrokkenheid van bedrijven kunnen
de studenten ook echt praktisch aan de
slag met het bedenken van innovatieve
technische oplossingen. Deze worden
vervolgens weer geïntegreerd in het
onderwijs.

Besteed niet te veel tijd aan discussiëren
en begin met een samenwerkingscontract
3 gouden tips
•	Peet Ferwerda, CIV Water: ”Kies je rechtsvorm later. Van onze partners
verwachten we dat ze meedoen, niet alleen meedenken. Dat verandert de
hele dynamiek. We hebben daarom onze prestatieafspraken vastgelegd in
een contract, dat als basis dient voor de samenwerking. De rechtsvorm
komt wel… In ons geval een jaar na dato.”
•	Peter Engelen, CHILL: “Zorg ervoor dat je je visie ingebed hebt in je
structuur – dan kun je de accreditatie (of kwalificatiedossier) gebruiken
waarvoor het is bedoeld: als toetsing van die visie. Het waardeoordeel
kun je dan zelf geven met ondersteuning van de bedrijven die vertellen
wat zij van de afstudeerders vinden.”
•	Commissie-Van der Touw: “Bepaal allereerst gezamenlijk het einddoel
en de precieze inhoudelijke activiteiten, beslis daarna pas over de
governancevraag.”
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Leren van...
Civ: CIV Water
FOUNDERS: MBO Life Sciences, Wetterskip Fryslan en Vitens
Wat: gecombineerde opleiding voor Vitens-medewerkers en
mbo-studenten
Sinds wanneer: 2013

Het Vitens-traject leidt op tot
procesoperator techniek in de
drinkwatersector. Het is speciaal
ontwikkeld voor Vitens-medewerkers, maar ook mbo-studenten
kunnen deze opleiding als keuzedeel
kiezen. In de opleiding staat het
proces van winning, zuivering en
distributie centraal.

Hoe leg je het eerste contact
voor zo’n traject?
“Dat begon met een toevalligheid”,
zegt Peet Ferwerda, die vanuit
MBO Life Sciences betrokken is
bij het traject. “Vitens en MBO Life
Sciences kenden elkaar al langer.
Maar voorheen was er vooral contact
met de laborantenkant, niet met de
kant van procestechniek. Bij het
uitbreiden van het netwerk kwam
Pieter Hoekstra, projectleider bij
CIV Water, in contact met een Vitensmedewerker die zeer positief was
over CIV Water. Toen hadden we
ineens de juiste ingang. Peter
Kloosterman, manager bij Vitens,
gaf aan dat de binnenkomende
technici voldoende zijn opgeleid in
de techniek, maar niet in de watertechnologie. Wat hij nodig had,
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waren wateroperators.”
Bovendien wilde Vitens meer
eenduidigheid en uniformiteit in
de manier van werken, en vooral
kwalitatief goede oplossingen.
Projectleider Hoekstra: “Dan is
scholing een goed middel. Ook
medewerkers die al jaren bij een
werkgever zitten, moet je in beweging krijgen met het idee ‘Ik wil
dit leren’. Dat gaat niet als je ze alleen
op een cursus stuurt. Je wilt dat ze
de kennis opdoen en zichzelf willen
ontwikkelen.”

Welke insteek kozen jullie?
Ferwerda: “In het onderwijs worden
competenties en beroepshouding al
langer als belangrijk ontwikkeldoel
gezien. Voor Vitens was het een
eyeopener dat je daar in onderwijs
veel aandacht aan kunt besteden,
specifiek gericht op de beroepscontext. Waar het tien jaar geleden
nog belangrijk was dat iedereen een
toets met vijftig vragen maakte en
een zeven kreeg, is nu de reflectie
op de praktijk is leidend voor het
leren.”

Hoe hebben jullie het
aangepakt?
Ferwerda: “Eerst hebben we het
kader vastgelegd. Daarbij keken
we niet alleen naar kennis en vaardigheden, maar ook naar houding
en gedrag. We hebben hiervoor de
samenwerking met TNO gezocht,
dat een concept ‘vakman-nieuwe stijl’
heeft ontwikkeld.” Hoekstra vult aan:
“Inhoud kwam zowel van Vitens, als
vanuit het onderwijs (MBO Life
Sciences en ROC Rivor), en TNO.
CIV Water verbindt de belangen

van de verschillende partijen.”
Na de verkenning volgde een
verdiepingsslag en vervolgens
werkten medewerkers van Vitens
en medewerkers van het onderwijs
in duo’s aan een bepaald thema.
Ieder duo ontwikkelde de inhoud
en de bijbehorende werkvormen.

Succesfactor 1: doorloop
samen het ontwikkelproces
De eerste succesfactor zit volgens
Ferwerda in de methodiek. “Je moet
deel van het ontwikkelproces zijn om
het goed te kunnen doen. Dat geldt
voor de opleider, maar ook voor CIV
Water en de bedrijven. Dan wordt de
essentie pas gepakt: dan ga je cases
bespreken, af en toe zuchten, af en
toe lachen en dan komt er concreets
uit. Dit traject is echt in partnership
verlopen, er is gezamenlijk eigenaarschap.”
Hoekstra vult aan: “Die duo’s die
we gevormd hebben, iemand van
het onderwijs die samenwerkt met
een medewerker van Vitens, hebben
een enorme boost gegeven aan het
ontwikkelproces, dat raad ik andere
centra ook aan.”

Succesfactor 2: kies de
juiste toon
Ferwerda: “Onderwijsinstellingen
hebben ervaring met leren en dat
willen we ook inbrengen. Maar dat
moet niet op een zodanige manier
dat de structuur al bepaald wordt.
Je moet het helemaal open houden.”

Succesfactor 3: zorg voor
een gelijkwaardige relatie
Ferwerda: “Vanuit CIV Water hechten
we erg aan het gelijkwaardige

partnerschap. Je moet als onderwijsinstelling niet denken dat je bedrijven
kunt zeggen hoe het moet. Maar
jezelf ondergeschikt maken omdat
het bedrijfsleven de praktische
kennis heeft, is ook verkeerd.”

Succesfactor 4: weet wat
opdrachtgevers nodig hebben
De wens van de opdrachtgever
moet helder zijn; dat is het vertrekpunt voor gesprek. Ook op de langere
termijn. Hoekstra: “We vormen
jaarlijks een innovatieteam met
experts vanuit onze partners, die de
ontwikkelingen voor de vakman van
de toekomst schetsen. Dat beeld kan
volgend jaar weer anders zijn. Daar
is de WaterCommunity, het kennisplatform, ook heel belangrijk voor.
De community toetst wat het
innovatieteam bedenkt en herijkt
zo de kennis.”

Meer informatie
civwater.nl

nuttig!
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Publiek-privaat samenwerken betekent
per definitie pionieren. Dat maakt de
Centra een goede voedingsbodem voor

laat je
inspireren!

onderwijsinnovatie. Hoe kan een innovatieve
leeromgeving eruitzien?

Het onderwijs in Nederland is de
laatste dertig jaar min of meer gelijk
gebleven, terwijl de wereld sterk
veranderd is. Dat geldt ook voor
het beroepsonderwijs. We leiden
studenten veelal op voor de beroepen van vandaag, terwijl dat niet de
beroepen van morgen of overmorgen
hoeven te zijn. We laten studenten
nog steeds veel theorie aanhoren en
lezen, terwijl uit onderzoek keer op
keer blijkt dat mensen veel meer
leren door iets te doen. De mogelijkheden die ICT-tools bieden om het
(beroeps)onderwijs heel anders in te
richten, blijven nog te veel en te vaak
ongebruikt.

In deze context wordt de roep om onderwijsinnovatie de laatste jaren steeds luider, zowel
in het onderwijsveld als bij de overheid. Een
publiek-private samenwerking is heel geschikt
om onderwijsinnovatie in gang te zetten. Daar kan
worden ingespeeld op nieuwe vraagstukken die bij
de partners uit het bedrijfsleven spelen, zonder
dat de structuur van de hele onderwijsinstelling
meteen op de schop moet. En doordat studenten
met deze vraagstukken aan de slag gaan, leren ze
niet alleen de theorie in de praktijk, ze maken zich
ook zeer nuttige vaardigheden (skills) eigen.

Onderwijs 3.0
Dit gedachtegoed sluit aan bij het transitiedenken
van professor Jan Rotmans. In zijn boek Verandering van tijdperk, Nederland kantelt beschrijft hij
dat er een transitie nodig is om het Nederlandse
onderwijssysteem toekomstproof te maken.
Centraal staat onder andere een balans tussen
kennis en competenties en een persoonsgerichte
ontwikkeling van de leerling. Hij wijst een nauwere
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
aan als een belangrijke stap voor het beroepsonderwijs. De Centra vormen een goede basis voor
experimenten met vernieuwend onderwijs en
dragen zo bij aan de onontkoombare transitie.

Community for development
In de community’s for development van CHILL (zie pagina 56) werken
experts, studenten en docenten samen in een team aan een (ontwikkel)
vraag van een opdrachtgever. Per opdracht wordt bekeken welke
mensen geschikt zijn voor de job; zij gaan vervolgens samen op zoek
naar een oplossing.
chillabs.com

Nieuwe skills
In de huidige economie ligt de focus niet alleen
meer op de maakindustrie en productie, maar ook
op diensten en innovatie, en het liefst in combinatie. Kennis is meer centraal komen te staan en van
mensen wordt verwacht dat zij deze kennis kunnen
gebruiken. De vraag is niet langer of je kennis bezit,
want via internet is de meeste kennis binnen
handbereik. Het gaat veel meer om hoe je deze
kennis inzet in je werk en hoe je omgaat met de
steeds vernieuwende kennis in je vakgebied.
Anders gezegd: in de huidige kenniseconomie is
er behoefte aan competente beroepsbeoefenaren
die zich een leven lang blijven ontwikkelen én zich
kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Daarnaast is creativiteit en innovatief
denken belangrijk geworden doordat de massaproductie van goederen plaats heeft gemaakt
voor maatwerk.
Al deze veranderingen vereisen andere skills
(vaardigheden) dan in de 20e eeuw het geval was.
Op de vraag welke 21st century skills er zijn,
bestaan geen eenduidige antwoorden, in de
literatuur worden vaak min of meer dezelfde
vaardigheden bedoeld: creativiteit, innovatief
en kritisch denken, aanpassingsvermogen,
leiderschap, samenwerken en communiceren.
Het aanleren van deze skills kan plaatsvinden
in het onderwijs, te beginnen in groep 1 van de
basisschool, maar ook tijdens trainingen naast het
werk, in het kader van een leven lang leren. Steeds
geldt dat vaardigheidsontwikkeling niet ontstaat
door te focussen op de skills zelf, maar door het
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onderwijs zo in te richten dat studenten de skills
gaandeweg onder de knie krijgen. Denk aan een
groepsopdracht waarin ze een innovatief project
moeten bedenken en uitvoeren.

Inspirerende voorbeelden
Onderwijsinnovatie kan in de praktijk tal van
gezichten krijgen. Daar waar Centra erbij betrokken zijn, hangt de vormgeving sterk af van zowel
de onderwijscontext als de sector waarin een
Centrum opereert. Kant-en-klare concepten
bestaan dus niet, inspirerende voorbeelden wel. Er
zijn bijvoorbeeld Centra die innovatiewerkplaatsen
en community’s of development hebben ingericht
(zie kaders). Daar wordt gewerkt aan het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve ideeën. Ook zijn er
Centra die hybride leeromgevingen ontwikkelen
(zie kader). Hier worden schoolse leerprocessen
verbonden aan en soms zelfs verweven met leerprocessen die plaatsvinden in de beroepspraktijk.
Leren vindt niet in gescheiden werelden plaats,
maar in een omgeving die beide perspectieven
in samenhang ruimte biedt. Er is geen strikte
scheiding tussen school en bedrijf, tussen theorie
en praktijk: de leer- en werkomgeving wordt zo
ingericht dat leren voor een beroep ‘als vanzelf’
plaatsvindt vanuit de beroepspraktijk.

goed
voorbeeld

Hybride leeromgeving
Een betere samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven kan de kloof overbruggen
die bestaat tussen wat studenten leren in hun
opleiding en wat van beroepsbeoefenaren wordt
gevraagd op de arbeidsmarkt.
In een hybride leeromgeving leren en werken
studenten onder begeleiding in een authentiek
werkproces. Hun opleiding staat niet alleen in het
teken van theoretische kennis, maar ook van
vaardigheden, attitude en praktijkkennis. Door
de beroepspraktijk in de leeromgeving centraal
te stellen, wordt bij de aankomende beroepsbeoefenaren wenselijk zichtbaar werkgedrag
uitgelokt. Ook stimuleert dit werkgedrag dat
gericht is op innovatie.
Beroepsopleidingen die aan een Centrum zijn
gelieerd, hebben eigenlijk al een stap gezet in
de richting van een hybride leeromgeving:
Een Centrum voor innovatief vakmanschap /
Centre of expertise is immers al een plek waar
onderwijs en bedrijfsleven intensief samenwerken. Ook voor de nieuw op te zetten publiekprivate samenwerkingen vanuit het Regionaal
investeringsfonds mbo (zie ook pagina 15) kan
het concept van de hybride leeromgeving
interessant zijn om het doel van een betere
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
te bereiken.

Belangrijke aandachtsgebieden binnen SEECE zijn onder andere de
opwekking en opslag van duurzame energie. In projecten met partners
uit het bedrijfsleven wordt hier volop aan gewerkt. Studenten worden
hierbij ingezet om de brug met het onderwijs te slaan.
Bij de Solar cooker wordt gezocht naar de oplossing voor een wereldprobleem. Miljarden mensen koken namelijk op hout of houtskool, met
alle risico’s van dien. In de Solar cooker wordt overdag geconcentreerd
zonlicht verzameld en als warmte in een tank opgeslagen. Hierop kan
’s avonds binnenshuis een maaltijd worden bereid. Bedrijven en het
lectoraat Duurzame Energie van de HAN werken hierbij nauw samen.

Het Amerikaanse bedrijf Real New Energy heeft met
de BladeRunner in 2014 bij het Cleantech Event in de
Stedendriehoek een prijs gekregen voor innovatie op
het gebied van energieopwekking. Zonder de unieke
samenwerking met het lectoraat Duurzame Energie
van de HAN en student Kim Beers was dit niet mogelijk
geweest. De BladeRunner ligt verankerd in stromend
water en wekt zo elektrische energie op. Hij is bedoeld
voor gebieden die tot nu toe verstoken zijn van schone,
betaalbare en stille elektrische energie. Wereldwijd
wonen 250 miljoen mensen in de buurt van stromend
rivierwater. Zij zouden hiermee goedkoop aan volledig
duurzaam opgewekte elektriciteit kunnen komen.

86

hoofdstuk 11

onderwijs innoveren

SEECE beschikt bij de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen (HAN)
over een Innovatielab Duurzame
Elektrische Energie, het IDEE-lab.
Het IDEE-lab is een fysieke werkplek, waar de beste studenten
van verschillende opleidingen
samenwerken aan innovatieve
opdrachten uit het bedrijfsleven
rondom het thema duurzame
elektrische energie.

Healthy Ageing – een leven lang gezond

Het Centre of Expertise Healthy Ageing

Gezond opgroeien is een voorwaarde om gezond

Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA)

ouder te worden. Healthy Ageing gaat daarom niet

richt zich op de maatschappelijke en economische

alleen over ouderen en ziekte, maar over hoe je een

uitdagingen in de zorg- en welzijnssector. Deze

leven lang gezond kan blijven. Levensstijl, voedings-

sector heeft te maken met vergrijzing, ontgroening,

patroon en maatschappelijke participatie zijn van

individualisering en technologische innovaties.

invloed op de kwaliteit van leven.

Het CoE HA streeft naar duurzame oplossingen

Mensen worden steeds ouder en de vraag is: ‘Hoe

voor deze problemen en reductie van de zorgkosten.

kunnen ze zo lang mogelijk gezond blijven en naar

Het is een netwerkorganisatie met ruim 150 partners:

tevredenheid blijven deelnemen aan de samenleving

kennisinstellingen (universiteit, hogescholen en ROC’s),

en de arbeidsmarkt?’ De overheid stimuleert het

zorg- en welzijnsinstellingen, overheden (gemeenten

onderwijs, instellingen in zorg & welzijn en bedrijven

en provincies) en bedrijven. Er zijn vijfentwintig

om samen antwoorden te vinden op deze vragen.

innovatiewerkplaatsen actief op uiteenlopende Healthy
Ageing-thema’s als actieve leefstijl, voeding, eHealth,
wonen en arbeid.

Innovatiewerkplaats
Een innovatiewerkplaats (IWP) is een netwerk van
kennis- en onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven, gericht op open innovatie en co-makership. Een IWP van het Centre of
Expertise Healthy Ageing heeft het karakter van
een 'proeftuin' waarin onderzoekers, docenten,
studenten (hbo en mbo) en professionals uit het
werkveld gezamenlijk werken aan oplossingen
voor dagelijkse problemen op het gebied van
gezond opgroeien en gezond ouder worden.
healthyageing.net

Inspirerende voorbeelden: blended
learning, hybride leeromgevingen,
innovatiewerkplaatsen en communities
for development en practice
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Topdocenten werven
Behalve naar studenten is elk Centrum op zoek
naar gemotiveerde topdocenten die klaarstaan
om onderwijsvernieuwingen door te voeren.
Via het Centrum kunnen zij op een nieuwe manier
een bijdrage leveren aan het ontwikkelpad van
de student. Topdocenten werf je vooral door ze

aan te spreken op hun eigen behoeften. Zij zijn
niet alleen leverancier (van studenten), maar ook
klant: het Centrum biedt de docent de mogelijkheid om op hoog niveau met de nieuwste kennis
aan zijn eigen ontwikkelpad te werken, in
samenwerking met topstudenten en bedrijven.

hoofdstuk 12
meer studenten aantrekken

Hoe win jij
de slag
om de
student?

Studentenwerving heeft een gedegen

1. Beginfase

aanpak nodig. Hoe trek je op systematische

Denk in een vroeg stadium na over studentenwerving. Bij voorkeur in de fase van de businesscase. Denk ook na over de organisatie.

wijze meer en gemotiveerde studenten aan?

2. Voorbereidingsfase

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Centra is het verhogen
van de instroom van studenten.
Wervingsdoelstellingen komen in alle
businessplannen terug. Zeker in de
beginfase is het zaak om studentenwerving de prioriteit te geven die het
verdient. Een wervingsplan moet aan
alle eisen voldoen waaraan een goed
communicatie- en marketingplan
voldoet. Denk aan heldere doelstellingen die ook meetbaar zijn en een
onderbouwde strategie. Een
systematische aanpak bestaat uit
zeven stappen.

Maak in een vroeg stadium bindende samenwerkingsafspraken over werving met alle partners van
een Centrum. Bij voorkeur volgen deze gesprekken
op de businessplan-fase. Betrek in dit proces de
centrale marketing- en communicatieafdelingen
van de onderwijsinstellingen en ook de verantwoordelijken voor de opleidingen: hoofddocenten,
opleidingscoördinatoren of sectorhoofden.
Vergeet de betrokken bedrijven niet. Dit zorgt voor
een groot draagvlak, en dit is onmisbaar!
Het gesprek moet gaan over de volgende vragen:
•	Hoe positioneren we het Centrum ten opzichte
van de onderwijsinstellingen en bedrijven?
•	Wat betekent dit voor de rol van het Centrum
in de werving?
•	Welke partij doet wat in welke fase van de
werving?

Actiepunt

3. Strategiefase

6. Organisatie van de marketing

Denk als Centrum goed na over doelgroepen en
baseer daar de strategie op. Stem deze aanpak
af met de partners.

Werving is niet iets wat je erbij doet. Stel als
Centrum een ervaren marketeer aan die zich voor
de volle 100 procent op de werving kan storten.
Bij voorkeur iemand die kennis heeft van en gevoel
heeft voor het onderwijs, en die draagvlak weet te
creëren bij de docenten en opleidingen. Ervaring
met marketing en niet alleen communicatie is aan
te raden. Stel marketingbudgetten elk jaar weer in
een vroeg stadium veilig.

4. Marketingaanpak
Het Excellentiemodel
Topstudenten zijn van grote
betekenis voor het bedrijfsleven
en de economie. In het Nederlandse
onderwijs is voor hen echter weinig
aandacht. Scholieren in de middenmoot scoren goed en we hebben veel
aandacht voor leerlingen die minder
dan gemiddeld presteren. Maar als
het gaat om de top, raken we internationaal steeds verder achterop.
Het Excellentiemodel neemt de
factoren in ogenschouw die van
invloed zijn op excellentie bij jongeren
en biedt onderwijsinstellingen
praktisch houvast bij het stimuleren
van excellentie. Meer weten? Ga naar
de website www.excellentiemodel.nl
en bekijk de gelijknamige publicatie.

Formuleer een marketingaanpak voor de korte
termijn (het eerste jaar) en een aanpak voor de
lange termijn (vijf jaar).
• Werving op korte termijn
De meeste Centra werven niet actief in het eerste
jaar. Het is wel aan te raden een aantrekkelijke
website te ontwikkelen, evenals communicatiemiddelen voor werving tijdens bijvoorbeeld open
dagen van de onderwijsinstellingen. Schets een
beeld van de (top)sector en laat bedrijven aan het
woord.
• Werving op lange termijn
Dit is de fase waarin Centra prominent aanwezig
moeten zijn op onderwijsinstellingen. Neem als
Centrum actief deel aan bijvoorbeeld minorenmarkten op hbo’s. Geef voorlichting op onderwijsinstellingen.

5. Marketingmiddelen
Marketingmiddelen zijn een uitvloeisel van de
strategie en de aanpak. Het heeft geen zin om –
zoals vaak gebeurt - aan de ontwikkeling ervan te
beginnen zonder dat er een heldere strategie ligt!
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Begin pas aan de ontwikkeling
van marketingmiddelen als er een
heldere strategie ligt
Zie elkaar niet als concurrenten, maar versterk
elkaar juist. Door gezamenlijke campagnes op te
starten, kunnen bereik en slagkracht worden
vergroot. Door samenwerking kun je ervaringen
delen en kennis en kunde vergroten. Dit leidt tot
veel effectievere communicatie.

8. Evaluatie
Het is belangrijk om regelmatig bij te sturen,
dus plan de tussentijdse evaluaties tijdig.

7. Samenwerking
Zorg voor schaalvergroting en maak gebruik van
elkaars kracht. Er is veel overlap tussen Centra,
helemaal als ze in dezelfde (top)sector zitten.

Meer lezen?
www.excellentiemodel.nl

Everything starts with a handshake
Handshake verbindt talentvolle, ondernemende
studenten aan bedrijven in de creatieve industrie.
In projecten, stages en opdrachten krijgen studenten
de ruimte om hun talenten te ontdekken, door zelf
ontmoetingen op te zetten met bedrijven. Zo bouwen
ze tegelijk aan hun netwerk. Student Iris van den Berg
organiseerde het netwerkfestival Dare To Go Off Road
in creatieve broedplaats B. Amsterdam: "Ik weet nu waar
mijn kracht ligt, omdat ik de vrijheid heb gekregen om
veel dingen uit te proberen."
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Stel een ervaren marketeer aan
die zich voor de volle 100 procent
op de werving kan storten
Uit de praktijk: niet dwingen, maar interesseren
“De structuur en samenhang van bedrijven en onderwijsinstellingen is dynamisch en de mogelijkheden zijn daardoor
eindeloos. Clustering helpt om de dynamiek te trechteren
en de keuze te vergemakkelijken.” Aan het woord is Cees
Alderliesten van CIV Maintenance en Procestechniek (Rotterdam). Hij ziet het als een uitdaging om de komende jaren een
regionaal arbeidsmarktplatform te bouwen waarin het
bedrijfsleven uit de Rotterdamse haven zich organiseert in
één strategie: “Zó werken wij in promotionele sfeer mee, zó
helpen wij scholen met de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt,
zó bieden we stageplaatsen aan... Als we dit op alle niveaus
doen (mbo / Centrum voor innovatief vakmanschap, hbo /
Centre of expertise en Main Port University) dan kunnen we
de versnippering proberen tegen te gaan en dat is voor alle
betrokken partijen een mooie, solide basis voor de toekomst.”
Gouden tip
“Studenten kun je niet dwingen, wel interesseren. De prestatiebeurs en een bedrijfsmentor zijn mooie instrumenten. Het
helpt écht om studenten zo’n steuntje – of duwtje – in de rug
te geven. En zet het bedrijfsleven in de driver seat, dan kan
het er samen met het onderwijs wat moois van maken”
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hoofdstuk 12

meer studenten aantrekken

Werving: negen tips
1.	Maak een analyse van zowel de vraagals aanbodkant (studenten en bedrijven)
om te komen tot realistische instroomcijfers.
2.	Doe onderzoek naar de doelgroep, de
(aankomende) studenten. Hoe denken zij
over de sector? Zit er genoeg potentieel
op de toeleverende scholen? Waarom kiezen
jongeren die aan een deelnemende onderwijsinstelling studeren, niet voor een aan een
Centrum gerelateerde opleiding?
3.	Zorg voor een breed ondersteund marketingen communicatieplan, met een strategie en
een activiteitenplan die zijn afgestemd met
de penvoerende onderwijsinstellingen.
Versterk elkaar in plaats van te concurreren.
4.	Stel voldoende communicatie en marketingbudget beschikbaar.
5.	Geef verantwoordelijke mensen de tijd
en de ruimte.
6.	Zorg voor korte lijnen tussen de communicatieadviseurs en bestuurders.
7.	Gebruik partnerships met aansprekende
bedrijven in de communicatie. Grote merknamen kunnen veel doen voor de branding
van het Centrum.
8.	Leer van andere Centra en zoek contact met
de communicatieadviseurs daar.
9.	Laat zien wat je doet en maak het meetbaar.
Zo kun je aantonen wat je toegevoegde
waarde is.

CONCLUSIES

Noteer hier de belangrijkste actie punten van studentenwerving voor jouw centrum:

Interessante links:
excellentiemodel.nl
topsectorbeurzen.nl
investeringsfondsmbo.nl

interview
‘Met de Centra zijn grote
kansen ontstaan’
In recente interviews met Science
Guide, platformbetatechniek.nl en
Metaal en Techniek zet Terpstra zijn
toekomstvisie uiteen. Hij verwacht
dat werknemers op termijn veranderen in werkondernemers. Op grote
maatschappelijke thema’s zoals zorg
en duurzaamheid komen er grote,
innovatieve doorbraken. Die doorbraken zijn onvoorspelbaar: het enige
dat we zeker weten, is dat ze komen.
Nederland moet daarop voorbereid
zijn met een open mind, met nieuwe
werkgelegenheid en een nieuwe
mindset waarin de werknemer een
ondernemende houding aanneemt.
Dat vraagt van onderwijsinstellingen
dat zij niet alleen kennisoverdracht
verzorgen, maar juist ook gaan
nadenken over de competenties
die deze werkondernemers nodig
hebben. Van werknemers vraagt het
dat zij open-minded zijn en crossovers naar andere disciplines durven
te maken.

Samenwerken
In het creëren van werkondernemers
is de samenwerking tussen onderwijs
en bedrijfsleven cruciaal, zegt
Terpstra. Maar de doelen van beide

98

interview

Doekle Terpstra

Een oliemannetje, zo wordt Doekle Terpstra geregeld
omschreven. Sinds een jaar is Terpstra de aanjager
van Techniekpact: de afspraken tussen ondernemers,
onderwijs en overheid om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel
terug te dringen.

partijen zijn anders. Een bedrijf
is bezig met het hier en nu; een
onderwijsinstelling met morgen,
met investeringen in een studie die
drie tot vier jaar duurt. Dat maakt de
samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven niet altijd gemakkelijk.
Volgens Terpstra is het heel belangrijk dat docenten meer de kant van
het bedrijfsleven op kijken, en
andersom. Daarbij is het wel goed
om rekening te houden met de
karakteristieken van verschillende
onderwijstypen. Het wetenschappelijk onderwijs opereert anders dan
het beroepsonderwijs, dat veel meer
de ‘triple helix’ opzoekt, vaak in de
regio. Daar zit de potentie.

Regionale arbeidsmarkt
Juist het midden- en kleinbedrijf
heeft volgens Terpstra veel potentieel voor innovatie. Regionalisering
beheerst de agenda’s van overheid,
werkgevers en werknemers: daar
moet het gebeuren. Een regionale
aanpak is belangrijk omdat de
arbeidsmarkt vaak een regionale
aangelegenheid is. Voor een betere
aansluiting van het onderwijs op de
arbeidsmarkt is de betrokkenheid

van scholen én bedrijven nodig.
Hier spelen de Centra sterk op in.

Centra bieden kansen
In het begin was Terpstra vrij
sceptisch over het concept van de
Centra: we moesten nog maar zien
of die samenwerking wel van de
grond zou komen. Maar door wat hij
de afgelopen jaren gezien heeft, is
hij overtuigd geraakt van de “grote
kansen die met de Centra ontstaan
zijn”; juist om het verstarde denken
omtrent hoger beroepsonderwijs te
doorbreken. Hij acht het wel cruciaal
dat de onderwijsinstellingen zelf de
kar trekken. Samen met het bedrijfsleven moeten zij het eigenaarschap
van deze succesvolle ontwikkeling op
zich nemen, benadrukt Terpstra.

Aanpak verduurzamen
Het Techniekpact is het instrument
dat de regionale samenwerking
tussen bedrijven en onderwijs
versterkt, met name Techniekpact
2.0. Daarin gaat het niet meer om
het behoud van bestaande banen,
maar om het creëren van nieuwe.
De techniek biedt antwoorden op
vele maatschappelijke vraagstukken,

goede
input!

zoals duurzaamheid, voedsel en zorg.
Daarvoor is innovatie nodig in de
breedste zin van het woord, aldus
Terpstra, binnen een regionale
infrastructuur waar mensen elkaar
kunnen vinden en gaan samenwerken.

Meer lezen?
Deze tekst is gebaseerd op de
volgende bronnen:
•	www.scienceguide.nl/201411/
het-ware-waarom.aspx
•	www.platformbetatechniek.nl/
nieuws/regionaal-samenwerken-aan-innovatieve-kracht
•	Tony van der Meer, Technologische
en sociale innovatie hand in hand.
In: Metaal en techniek, 10 mei
2015.
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