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Wat is het doel?
Met de stakeholderanalyse meet je de tevredenheid van de stakeholders 
binnen en buiten je PPS en onderzoek je hun wensen voor de toekomst. Dat 
geeft je inzicht in de mening van stakeholders en je bepaalt gelijk welke stap-
pen de PPS met deze informatie kan zetten.

Voor wie is het bedoeld?
Voor alle bestaande PPS’en. De analyse is het meest nuttig wanneer de PPS 
ten minste 2 jaar actief is.

Wat houdt de tool in?
Met een survey die je kunt uitzetten binnen en buiten je netwerk breng je 
zowelde behoeften van je partners in kaart, als ook de mogelijkheden om te 
groeien als netwerk.

Hoe gebruik je de tool?
1. De eerste stap

Pas de enquête aan op basis van je eigen onderzoeksvragen. Zie hieron-
der de samenvatting van de analyse die bij Nextechnician is gedaan, om 
een idee te krijgen welke vragen beantwoord kunnen worden.

2. De tweede stap

Stel vast welke stakeholders je wilt onderzoeken. Realiseer je daar bij dat 
stakeholders binnen de PPS waarschijnlijk positiever zijn dan stakeholders 
buiten de samenwerking.

3. De derde stap

Neem de enquête af, telefonisch of per mail. Voor het verzamelen en ana-
lyseren van de data kun je een adviesbureau inschakelen.

4. De vierde stap

Vat kort je conclusies samen, bijvoorbeeld in een powerpoint. Voer een 
‘ronde tafel gesprek’ met verschillende stakeholders, zoals: docenten, 
studenten, bestuurders uit het onderwijs en het bedrijfsleven en mede-
werkers uit het bedrijfsleven. Bespreek de resultaten en welke stappen je 
kunt zetten met deze informatie.

5. De vijfde stap

Wil jij een stakeholder analyse bij jouw PPS uitvoeren? Neem dan contact 
op met hallo@wijzijnkatapult.nl.
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Inleiding
Afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van partici-
panten van Coöperatie NexTechnician en hun wensen voor de toekomst. Ook 
zijn niet deelnemers gevraagd naar hun behoeften op het terrein van be-
roepsonderwijs. Hiervoor zijn een telefonische enquête (n=40) en een ronde 
tafel sessie uitgevoerd. De enquêteresultaten zijn gedeeld en geïnterpreteerd 
tijdens de ronde tafel. De bevindingen en conclusies zijn samengevat op de 
volgende slides.
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Samenvatting
Op basis van een enquête onder haar deelnemers kan NexTechnician conclu-
deren dat ze effectief en naar tevredenheid de actuele behoefte van publie-
ke en private partijen in weet te vullen. De enquêteresultaten laten zien dat 
de participanten van NexTechnician grotendeels tevreden zijn. Tijdens de
ronde tafel gesprekken met vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsin-
stellingen, NexTechnician zelf en studenten is geconcludeerd dat ook onder-
wijs en studenten toegevoegde waarde zien. Het survey laat opvallenderwijs 
zien dat er veel instroom is op mbo niveaus 2 en 4 en dat de behoefte ver-
schuift van het simpelweg invullen van vacatures met studenten naar ook het 
opleiden van medewerkers.

Op dit moment worden de toegang tot meer werknemers en studenten en 
de mogelijkheid tot uitoefenen van invloed op het onderwijs van morgen 
gezien als de sterke punten van NexTechnician en tevens als belangrijkste 
drijfveren voor andere bedrijven om deel te nemen aan NexTechnician.

Verbeterkansen liggen in het aanbieden van flexibeler onderwijs. Leren wat 
er past en wat er nodig is in plaats van leren wat een strikte planning voor-
schrijft. Een andere kans is het anders gebruiken van de fysieke ruimtes en 
gebouwen van het ROC en van de private organisaties aangesloten bij Nex-
Technician. Waar voorheen de school de locatie was waar alles geleerd werd, 
is er nu een beweging gaande naar leren in de praktijk. Leren bij de praktijk-
organisaties in de werkplaats met hun instrumenten in plaats van op apart 
aangeschafte apparatuur in een klaslokaal.

De next step van NexTechnician wordt omschreven als het verder versterken 
van de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Concreet worden de 
activiteiten van de huidige projectcoördinator aangewezen als belangrijk in-
strument voor groei. Groei gebeurt dan door meer projectcoördinatoren die 
als onderwijsmakelaar fysiek langs gaan bij het bedrijfsleven, relaties bouwen 
en heel concreet gastlessen/projecten/onderwijs op locatie organiseren. Dit 
groeipad heeft als effect dat docenten en bedrijven meer met elkaar verbon-
den raken en docenten zo dichter bij de trends zitten die bij bedrijven triggers 

voor verandering zijn. Hierdoor kunnen docenten beter anticiperen en reage-
ren op veranderingen als de elektrificering van het Nederlandse wagenpark 
of een verandering als een nieuwe generatie machines die geïntroduceerd 
wordt. Een opletpunt hierbij is dat de behoefte aan scholing sterk verschilt 
tussen participanten, bijvoorbeeld als het gaat om de scholing van werkne-
mers. Deze variatie beter begrijpen is een belangrijke randvoorwaarde voor 
het hierboven omschreven groeipad.
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Heb je vragen?
Neem dan contact op met ons via hallo@wijzijnkatapult.nl of bel ons  
op 085-0510664.


