
Gebaseerd op de ervaringen van succesvolle samenwerkingsverbanden 
tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.
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samenwerking
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Inleiding

Nieuwe technologieën, innovaties en digitalisering zorgen 

ervoor dat de arbeidsmarkt verandert. Technologie wordt 

in veel sectoren belangrijker, waardoor er de komende jaren 

volop baankansen zijn op het gebied van techniek, technologie 

en ICT. 

Er zijn méér en actueel opgeleide technici nodig om in een snel veranderende 

wereld de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven 

op peil te houden. Bedrijven zullen steeds sneller moeten kunnen inspelen op 

veranderende omstandigheden: wendbaarheid van organisaties en de mensen in 

deze organisaties (nu en in de toekomst) is hierbij cruciaal. Om op langere termijn 

over voldoende goed opgeleide technici te beschikken is een gezamenlijke aanpak 

voor het enthousiasmeren van jongeren voor een toekomst in techniek en technologie 

nodig. Dit vraagt ook om een gezamenlijke inhoudelijke invulling van het onderwijs 

door bedrijfsleven, scholen en overheden. Alleen op deze manier is het mogelijk om 

aantrekkelijk up-to-date technisch onderwijs te kunnen aanbieden.

In 2002 sloegen vijf multinationals de handen ineen, omdat zij een groot tekort aan 

hoogopgeleide technici voorzagen. Ze namen gezamenlijk de verantwoordelijkheid en 

gingen onder het neutrale label Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) 

de samenwerking aan met het onderwijs, voornamelijk gericht op havo- en vwo-

leerlingen. 

Enkele jaren later startte TechNet met eenzelfde aanpak, met als doel de 

samenwerking tussen het vmbo, mbo en technisch bedrijfsleven te stimuleren. 

Inmiddels is door het samengaan van Jet-Net & TechNet het netwerk versterkt en 

uitgegroeid tot een netwerk van meer dan 2.500 bedrijven die via verschillende 

samenwerkingsvormen het funderend onderwijs verrijken met contexten uit het 

bedrijfsleven. 30% van alle scholen in het voortgezet onderwijs en 12% van alle 

basisscholen in Nederland zijn aangesloten bij het netwerk. 

Jet-Net & TechNet heeft als doel jongeren een reëel en positief beeld te geven  

van de technische beroepen. Scholen en bedrijven worden aan elkaar gekoppeld  

en inspireren samen jongeren, vanuit een technologische invalshoek, bij het maken 

van een bewuste keuze voor hun toekomstige profiel, studie en carrière. 

Landelijke activiteiten
Op landelijke schaal worden grootse activiteiten en evenementen georganiseerd 

die technologie tot leven brengen. Via evenementen voor verschillende doelgroepen 

maken jongeren kennis met de beroepen, innovaties en de uitdagingen van morgen. 

Voorbeelden hiervan zijn de Career Days, waarbij meer dan 5.000 leerlingen uit 

het vmbo, havo en vwo een grote variatie aan technische beroepen en bedrijven 

ontdekken. En Meet the Boss, een wedstrijd waarbij leerlingen met elkaar en ‘the 

Boss’ debatteren over stellingen uit het bedrijfsleven op het snijvlak van technologie 

en maatschappij. 

Jet-Net & TechNet
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Regionale samenwerkingsverbanden
Naast de landelijke activiteiten werken bedrijven en scholen in regionale 

samenwerkingsverbanden structureel samen en maken onderling afspraken over 

regionale activiteiten, zoals (online) gastlessen, bedrijfsbezoeken, docentenstages, 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Regiocoördinatoren van Jet-Net & TechNet zijn 

het eerste aanspreekpunt voor de regio en bieden de samenwerkingsverbanden 

structurele ondersteuning in het vormgeven en verder ontwikkelen van de 

samenwerking. Bijvoorbeeld door het koppelen van bedrijven en scholen, het 

faciliteren van bijeenkomsten en het aanreiken van tools. 

In de afgelopen zestien jaar is door Jet-Net & TechNet veel kennis en ervaring 

opgebouwd rondom regionaal samenwerken tussen onderwijs en bedrijfsleven. 

Omdat ieder samenwerkingsverband op een unieke manier georganiseerd is,  

kan er veel binnen het netwerk van elkaar worden geleerd. Om deze reden heeft 

Jet-Net & TechNet onderzoek gedaan naar de businessmodellen achter succesvolle 

samenwerkingsverbanden. Deze publicatie is hiervan het resultaat.

” Jet-Net & TechNet heeft als doel jongeren een reëel en positief 
beeld te geven van de technische beroepen.”

* Een volledig overzicht van het net-
werk is te vinden op www.jet-net.nl
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Wat zijn de 
 

succesfac
toren 

van succes
volle 

samenwerkingen?

Omdat in de afgelopen 16 jaar het onderwijs en de technologische ontwikkelingen 

niet stil hebben gestaan, staan de regionale samenwerkingsverbanden voor de 

uitdaging om hun aanpak te verbreden en te verdiepen. Naast het gezamenlijk 

verzorgen van een reëel en positief beeld bij jongeren op techniek en technologie, 

ontstaat vanuit het onderwijs de behoefte om samen met bedrijven hybride werk-

leeromgevingen in te richten, docenten in de praktijk te professionaliseren en 

doorlopende leerlijnen te creëren die aansluiten op de regionale arbeidsmarkt. Het 

bedrijfsleven is op zoek naar voldoende goed opgeleide technische medewerkers 

die direct inzetbaar zijn, op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en ook hun 

softskills ontwikkeld hebben. 

Om de regionale samenwerkingsverbanden te faciliteren bij deze doorontwikkeling  

is Jet-Net & TechNet op zoek gegaan naar succesvolle samenwerkingsverbanden.  

Wat is hun aanpak? Hoe zijn ze gefinancierd? Welke keuzes zijn gemaakt? Zijn ze  

in staat om op lange termijn succesvol te blijven? En wat zijn de do’s en don’ts?

Voor welke uitdagingen staan we?
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Het opzetten of doorontwikkelen van een duurzaam regionaal samenwerkings-

verband is niet eenvoudig en vraagt om een duidelijk beeld van wat er nodig is 

voor de regio. Daarbij is een gezamenlijk gevoel van urgentie en een gedeelde 

visie noodzakelijk om een blijvende inzet van alle betrokken partijen te realiseren. 

Het moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn wat de toegevoegde waarde van het 

samenwerkingsverband is en waarom vraagstukken gezamenlijk opgepakt moeten 

worden. 

Wendbaarheid van de samenwerking
Om snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen is het van belang om als 

samenwerkingsverband wendbaar te zijn. Of het nu gaat om nieuwe technologische 

ontwikkelingen, plotselinge wijzigingen in de regionale arbeidsmarkt, conjuncturele 

schommelingen of wijzigingen in de samenwerking zelf, het samenwerkingverband 

moet in staat zijn om hier snel op in te kunnen spelen. Periodiek herijken van visie, 

ambitie, doelstellingen en activiteiten is hiervoor nodig. Een valkuil is om losse 

activiteiten te veel centraal te stellen zonder een strategische koers bepaald te 

hebben. 

Gemeenschappelijke visie en gelijkwaardigheid van de partners
Het onderwijs en bedrijfsleven opereren vanuit verschillende werelden en spreken 

niet altijd dezelfde taal. Het is van belang dat alle organisaties binnen het 

samenwerkingsverband gelijkwaardig aan tafel zitten. Een gemeenschappelijke visie 

en ambitie op de arbeidsmarkt in de regio is noodzakelijk om op langere termijn 

succesvol te zijn. Een valkuil hierbij is dat organisaties te veel hun eigen belang 

vooropstellen.

Werken in co-creatie 
Vanuit de gezamenlijke visie op de samenwerking kan een activiteitenplan worden 

ontwikkeld. Hierbij is ook co-creatie cruciaal: zowel bedrijfsleven als onderwijs leveren 

een bijdrage aan de invulling van het plan. De ervaring leert dat er sprake moet zijn 

van zowel korte termijn toegevoegde waarde als langetermijnperspectief om alle 

stakeholders betrokken te houden.

Waardecreatie
Aan de basis van een duurzaam samenwerkingsverband ligt de vraag: 

welke toegevoegde waarde creëert het samenwerkingsverband voor alle 

stakeholders? Het is van belang om in te spelen op behoeften van de verschillende 

betrokkenen en hiervoor vraaggestuurde oplossingen te ontwikkelen. Valkuil hierbij is 

dat er te veel aanbodgerichte activiteiten of producten worden ontwikkeld. Toets bij 

de doelgroep of de bijeenkomst die je wilt organiseren voor hen écht van toegevoegde 

waarde is. Klopt de locatie? Het programma? De thema’s? 

Om in gezamenlijkheid blijvend waarde te creëren vanuit de regionale 

samenwerkingsverbanden van Jet-Net & TechNet is het van belang om in te zetten op 

toekomstbestendige businessmodellen. Maar, wat is een businessmodel eigenlijk? 

Een duurzame samenwerking
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” Een businessmodel beschrijft hoe een organisatie 
waarde creëert, levert en behoudt, aldus de Zwitserse 
wetenschapper A. Osterwalder.”

De ondernemende wetenschapper Osterwalder heeft, samen met 470 experts, 

een visueel model ontwikkeld waarmee organisaties eenvoudig, snel en overzichtelijk 

alle aspecten van de organisatie in beeld kunnen brengen. Dit visuele model,  

het Business Model Canvas, wordt wereldwijd door honderdduizenden organisaties 

gebruikt om nieuwe businessmodellen te bedenken, te innoveren en te 

implementeren.

In een snel veranderende wereld is het Business Model Canvas een goed alternatief 

voor statische businessplannen als je als organisatie snel en adequaat wilt inspelen 

op veranderingen in de markt, de regio of de economie. In negen bouwstenen 

achterhaal je met je collega’s en/of partners welke impact een verandering op het 

samenwerkingsverband of de organisatie heeft, en hoe je hiermee kunt omgaan.

Het invullen van het Business Model Canvas helpt om aannames over hoe het 

samenwerkingsverband waarde toevoegt zichtbaar te maken. Vervolgens kunnen de 

aannames worden getoetst met collega’s, partners, potentiële klanten en alle andere 

betrokkenen. 

Net als individuele organisaties hebben ook samenwerkingsverbanden een business-

model. Het Business Model Canvas is om deze reden een praktische tool om de 

strategische heroriëntatie van een samenwerkingsverband concreet te maken.

Het invullen van de negen bouwstenen uit het 
Business Model Canvas kan een eerste stap zijn in
de zoektocht naar waardecreatie voor alle partijen.

Het model kan op verschillende manieren en momenten worden ingevuld: je  

kunt het alleen invullen, maar ook heel goed samen met je collega’s of partners  

in een bijeenkomst. Op die manier werkt het model als een gemeenschappelijke  

taal om gestructureerd en vraaggestuurd stil te staan bij de toegevoegde waarde  

van het samenwerkingsverband.

Businessmodellen
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Het Business Model Canvas

Partners

Met welke partners en 
leveranciers werken wij 
samen?

Kernactiviteiten

Welke activiteiten zijn 
minimaal nodig om onze 
waardeproposities aan 
de verschillende klant-
groepen aan te kunnen 
bieden?

Mensen & middelen

Welke mensen 
& middelen zijn 
essentieel om onze 
waardepropositie(s) aan 
te kunnen bieden?

Kostenstructuur

Welke kosten maken wij om de 
waardepropositie(s) aan de klant 
te kunnen leveren?

Waardeproposities

Welke waarde, 
producten of diensten 
bieden wij de verschil-
lende klantgroepen? 
Welk klantprobleem 
lossen wij op?

Klantrelaties

Wat is de aard van de  
relatie die wij met de 
verschillende klant-
groepen hebben?

Kanalen

Welke communicatie-
middelen en distributie-
kanalen gebruik wij om 
onze klantgroepen te 
bedienen?

Inkomstenstromen

Op welke wijze leveren de 
verschillende klantgroepen een
bijdrage? De bijdrage kan zowel
in geld (in cash) als in middelen 
(in kind)

Klantgroepen

Wat zijn onze belang-
rijkste klantgroepen? 
Voor wie creëren wij 
waarde? 

Onderwijs- 
ontwikkeling

Techniekbedrijven

Toegang tot 
regionaal netwerk

VO-scholen

LeerlingenRegionaal netwerkvan scholen & 
bedrijven

Contributie scholen& bedrijven

Persoonlijk

Brancheorganisaties

Projectleiders

Inhuur experts

Voldoende 
wendbare vakmensen

Bijdrage leverenaan het onderwijs

Regionale bedrijven

Gemeente

Businessmodel

Subsidies
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Tips

Partners Kernactiviteiten

Mensen & middelen

Kostenstructuur

Waardeproposities Klantrelaties

Kanalen

Inkomstenstromen

Klantgroepen1

2

4

3

TIP

TIP

TIP

TIP

Maak het 
concreet en blijf 
niet in vage
termen hangen.

Schrijf groot en duidelijk.

Gebruik Post-it’s
 

om het Business 
Model Canvas 
in te vullen.

U kunt bij iedere
 

willekeurige bouw
-

steen starten m
et 

invullen, maar in de 

praktijk helpt h
et> ...vaak om met 

‘klantgroepen’  
of ‘waardepropo- 

sities’ te beginne
n.
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Dat kan door de onderstaande stappen te volgen. 

Stap 1. 
Werk eerst zelf een Business Model Canvas van het samenwerkingsverband uit

 Pak het lege Business Model Canvas op de pagina hiernaast erbij en vul de negen 

bouwstenen voor jouw samenwerkingsverband in. Je kunt hierbij gebruik maken 

van de vragen uit het model op pagina 10. Het maakt overigens niet uit bij welke 

bouwsteen je begint. Starten bij klantgroepen of waardeproposities werkt vaak  

het beste. 

Stap 2.
Ga in gesprek met stakeholders (partners en klanten) en houdt hierbij  
het ingevulde Business Model Canvas in je achterhoofd.
Voer eens een gesprek met personen die je als één van de klantgroepen  

geïdentificeerd hebt. Probeer in het gesprek nog eens te achterhalen naar  

welke toegevoegde waarde iemand echt op zoek is. Welke problemen spelen er? 

Kun je die met het samenwerkingsverband oplossen? Is dit ook de ‘waarde’ die 

je in de bouwsteen waardeproposities hebt opgeschreven? In feite ben je nu je 

eigen aannames aan het toetsen. 

Stap 3.
Scherp op basis van de feedback van de stakeholders het ingevulde  
Business Model Canvas aan.
Na het voeren van enkele gesprekken krijg je vaak een scherper beeld van de 

toegevoegde waarde waar klantgroepen naar op zoek zijn. Maar, het kan ook  

zijn dat je aannames hebt gedaan over kanalen, inkomstenstromen of kern- 
activiteiten. Wellicht kom je erachter dat bepaalde kanalen toch niet relevant zijn 

om in te zetten, bepaalde inkomstenstromen niet realistisch zijn, of dat bepaalde 

activiteiten niet binnen de samenwerking maar binnen een school, bedrijf of 

overheidsinstelling thuishoren.

Wil je met het businessmodel 
van je eigen samenwerkings- 
verband aan de slag? 

1

3

2

STAP

STAP

STAP

Oefening 1
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Businessmodel

Partners Kernactiviteiten

Mensen & middelen

Kostenstructuur

Waardeproposities Klantrelaties

Kanalen

Inkomstenstromen

Klantgroepen
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Scenario’s

1  Techniek zichtbaar maken  
in de onderwijsketen

2 Onderwijs in co-makership

3 Aansluiten op regionale agenda’s

4 De businessclub

5 Docent als klant

In een rondgang langs enkele samenwerkingsverbanden uit het Jet-Net & TechNet 

netwerk zijn de businessmodellen achter succesvolle samenwerkingsverbanden 

onderzocht en in beeld gebracht. Hier zijn vijf verschillende businessmodelscenario’s 

uit voort gekomen.

De scenario’s dienen als inspiratie en bieden tegelijkertijd concrete handvatten om 

het businessmodel van de eigen samenwerking nog eens tegen het licht te houden. 

Daarnaast levert het mogelijke nieuwe inzichten op en een basis om opnieuw het 

gesprek te voeren over de gezamenlijke visie , organisatie en activiteiten.

5 Businessmodelscenario’s
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Techniek zichtbaar maken 
in de onderwijsketen

De businessclub

Onderwijs in co-makership

Docent als klant

Aansluiten op regionale agenda’s
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Website & 
nieuwsbrief

Vraaggestuurd

VO-scholen 

Projectleider 
Bijdrage van basis

-, 

vmbo- en mbo-
scholen

Projecten / 
bijeenkomsten 

Techniek 
ambassadeurs in he

t 

onderwijs 

ROC’s

Marketing
Gemeentelijke 
& landelijke 
subsidies 

Bedrijven

Organiseren 
projecten & 
bijeenkomsten 

In-cash & 
in-kind bijdrage 
bedrijven 

Leerlingen 
enthousiasmeren
voor techniek
 Bedrijven

Netwerken & 
Promoten 

Persoonlijk & 
structureel
contact

Bestuur
Regionaal netwerk
van scholen 
& bedrijven 

Basisscholen 

Jet-Net & TechNet 

Organiseren van  projecten & bijeenkomsten 

Projectleider

Techniek laten  
zien & ervaren 
in de praktijk 

Leerlingen

Bijdrage aan 
techniekonderw

ijs 
Basisscholen en 
technische vmbo- 

en mbo-scholen

Toekomst- perspectief
Ouders

Regionaal netwerk 

van scholen & 
bedrijven 

Overheden

Partners Kernactiviteiten

Mensen & middelen

Kostenstructuur

Waardeproposities Klantrelaties

Kanalen

Inkomstenstromen

Klantgroepen

1Businessmodel

Businessmodel 1
Techniek zichtbaar maken in de onderwijsketen
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Businessmodelscenario 1: 
In het businessmodelscenario ’techniek zichtbaar maken in de onder-

wijsketen’ houdt het samenwerkingsverband zich bezig met het laten 

zien en ervaren van techniek vanaf het basisonderwijs tot het beroeps-

onderwijs. Doel hiervan is om leerlingen al vanaf jonge leeftijd met 

techniek kennis te laten maken en hen hiervoor te enthousiasmeren. 

Waardeproposities & klantgroepen
■ Basisscholen en technische vmbo- en mbo-scholen werken binnen 

Jet-Net & TechNet samen met bedrijven en overheid om techniek 

bij leerlingen zichtbaar te maken. Dit wordt voornamelijk gedaan 

door gezamenlijk regionale evenementen, gericht op techniek in het 

onderwijs, te organiseren. Op deze wijze kan door de scholen invulling 

gegeven worden aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding. 
■ Leerlingen maken in een vroegtijdig stadium op een leuke en 

aansprekende wijze kennis met techniek. Ze kunnen het zelf ervaren 

door aan de slag te gaan met praktijkopdrachten, maar ook door deel 

te nemen aan speciale techniekmarkten en bedrijfsbezoeken. Hierdoor 

zijn ze op de hoogte van de nieuwste technische ontwikkelingen en 

apparatuur.

Mensen & middelen
In het samenwerkingsverband treedt een projectleider op als verbinder 

om het netwerk te onderhouden en uit te bouwen. De projectleider 

organiseert diverse evenementen waaraan de verschillende partners 

van het samenwerkingsverband een bijdrage leveren. De projectleider 

rapporteert aan het bestuur van het samenwerkingsverband.

Kanalen
Het samenwerkingsverband zet online communicatiemiddelen, zoals  

een website en een nieuwsbrief in om de regionale techniekpromotie- 

evenementen onder de aandacht te brengen van leerlingen, ouders en 

de relevante techniekambassadeurs. Denk hierbij aan techniekdocenten, 

decanen, mentoren en LOB-begeleiders. Naast deze externe communi-

catie is ook interne communicatie nodig. Op die manier weten alle 

betrokkenen uit het netwerk wat er speelt en wordt er niet langs elkaar 

heen gewerkt. 

Inkomstenstromen
Technische vmbo- en mbo-scholen 

worden door het samenwerkingsver-

band gevraagd om een financiële bij-

drage per leerling te leveren op basis 

van deelname aan events. Bedrijven 

leveren naast een beperkte financiële 

bijdrage met name een bijdrage in 

natura: medewerkers worden vrij geroosterd om mee te werken aan het 

mogelijk maken van de evenementen waarop techniek wordt gepromoot. 

Vanuit de overheid, zowel lokaal als landelijk, wordt het samenwerkings-

verband ondersteund door subsidies.

Kostenstructuur
De belangrijkste kosten van de samenwerking zijn de inhuur van een  

projectleider en de organisatiekosten van de evenementen.

“ Basisscholen en technische vmbo- en 
mbo-scholen werken binnen Jet-Net 
& TechNet samen met bedrijven en 
overheid om techniek bij leerlingen 
zichtbaar te maken.”
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Leerlingen

Onderwijs  
in de praktijk 

Toekomst- 
perspectief

Op een aanspre-
kende manier 
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leeromgevingen 

Verbeteren 
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Projectleider
Regionaal netwerk 
van scholen & 
bedrijven 

Onderwijsontwikkelen in co-creatie 
Vraaggestuurd

VO-scholen 

ROC’s

Jet-Net & TechNet 

Techniekbedrijven

Begeleiden
van leerlingen 

Persoonlijk & 
structureel 
contact 

Projectleider Inzet experts  
uit het 
samenwerkings-
verband 

Inzet experts  
uit het samenwer-
kingsverband 
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VO-scholen 

Inhuur 
onderwijs- 
ontwikkelaars Subsidies

Beschikbaar st
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hybride omgevingen

Onderwijsinnova-
tiegroep 

Regionaal netwerk van scholen & bedrijven 

Doorlopende 
leerlijn bieden

Onderwijs-
innovatiegroep

Onderwijs in co-makership

Loopbaanorientatie 
en -begeleiding

..

Partners Kernactiviteiten

Mensen & middelen

Kostenstructuur

Waardeproposities Klantrelaties

Kanalen

Inkomstenstromen

Klantgroepen

2Businessmodel

Businessmodel 2
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Businessmodelscenario 2: 
Bij ’onderwijs in co-makership’ werkt een regionaal samenwerkingsver-

band van onderwijs en bedrijfsleven vanuit een langdurige en intensieve 

samenwerking aan het ontwikkelen van techniekonderwijs in de regio. 

Doordat scholen vanuit de hele onderwijsketen samenwerken is het idee 

dat er een logische doorlopende leerlijn ontstaat. 

Waardeproposities
■ Het regionale netwerk van scholen & bedrijven werkt samen aan het 

ontwikkelen van onderwijs dat aansluit bij de behoeften van leerlingen 

op het voortgezet onderwijs en mbo. 
■ Bedrijven bieden de scholen hybride werk-leeromgevingen om de 

leerlingen onderwijs in de praktijk te laten ervaren.
■ Het regionale netwerk werkt samen om leerlingen loopbaanoriëntatie 

en -begeleiding aan te bieden. 
■ Leerlingen worden geholpen met de keuze voor een vervolgopleiding 

en krijgen begeleiding van professionals om competenties (verder)  

te ontwikkelen.
■ Werken in de techniek biedt leerlingen een toekomstperspectief.

Mensen & middelen
In dit businessmodelscenario wordt in co-creatie gewerkt aan onderwijsont- 

wikkeling. Er is een onderwijsinnovatiegroep bestaande uit vertegenwoordigers 

van bedrijven & scholen uit het regionale netwerk en de projectleider.  

Vanuit het netwerk wordt er ook expertise op het gebied van loopbaanoriëntatie 

en -begeleiding en hybride leren geleverd.

Kernactiviteiten
De onderwijsinnovatiegroep werkt in samenwerking met de projectleider aan  

onderwijsontwikkeling. Docenten worden vanuit het samenwerkingsverband  

ondersteunt bij onderwijsactiviteiten die plaatsvinden in de praktijk.

Kanalen
Het samenwerkingsverband steunt op het regionale netwerk van bedrijven  

& scholen. Vanuit het netwerk worden vertegenwoordigers geleverd voor de 

onderwijsinnovatiegroep en expertise op het gebied van loopbaanoriëntatie 

en -begeleiding en hybride leren. Ook worden er vanuit het netwerk hybride 

leeromgevingen ingericht waar de leerlingen, docenten en professionals gebruik 

van kunnen maken. 

Inkomstenstromen
De bedrijven leveren een in-kind bijdrage door het beschikbaar stellen van praktijk-

begeleiders, hybride werk-leeromgevingen en materialen. De scholen zetten experts 

in op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding en hybride leren. VO-scho-

len leveren een in-cash bijdrage per leerling op basis van een contributiemodel.  

Vanuit de overheid wordt het samenwerkingsverband ondersteund door subsidies.

“ Het regionale netwerk van scholen & bedrijven werkt 
samen aan het ontwikkelen van onderwijs dat aansluit 
bij de behoeften van leerlingen op het voortgezet 
onderwijs en mbo.”

“ Het samenwerkingsverband steunt op het  
regionale netwerk van bedrijven & scholen.”
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Businessmodelscenario 3
In het businessmodelscenario ‘aansluiten op regionale agenda’s’ werken 

bedrijven, scholen, gemeentes en provincie samen aan een economisch 

vitale en aantrekkelijke regio door samen te investeren in goed regionaal 

techniekonderwijs dat aansluit bij de vraag van de regionale arbeidsmarkt 

en regionale agenda’s van overheden.

Waardeproposities 
■    Het samenwerkingsverband is voor gemeentes en provincie van toege-

voegde waarde omdat er in een breed regionaal netwerk van onderwijs 

en bedrijfsleven afstemming kan plaatsvinden tussen, de arbeidsmarkt, 

techniekonderwijs en speerpunten van regionale overheden waardoor 

gewerkt wordt aan het realiseren van een aantrekkelijke en vitale regio.
■    VO-scholen krijgen vanuit het samenwerkingsverband input dat gebruikt 

kan worden om het techniekonderwijs inhoudelijk af te stemmen op de 

regionale arbeidsmarkt. Daarnaast kan er door het onderwijs gebruik 

worden gemaakt van de techniek-hotspots en het sterke netwerk van 

het programmateam. 
■    Regionale techniekbedrijven profiteren van de samenwerking doordat 

zij invloed kunnen uitoefenen op het techniekonderwijs in de regio, 

toegang krijgen tot de verschillende techniek-hotspots, kennis kunnen 

uitwisselen en op langere termijn kunnen beschikken over voldoende 

goed opgeleide technici die klaar zijn voor de toekomst. 
■    Door een optimale regionale afstemming van het techniekonderwijs en 

de arbeidsmarkt is er voor de leerlingen toekomstperspectief om, na af-

ronding van hun opleiding, in hun eigen regio in de techniek te kunnen 

gaan werken. 

Partners
Het samenwerkingsverband werkt 

naast de aangesloten scholen, 

bedrijven en regionale overheden 

samen met andere regionale samen-

werkingsverbanden. Ook regionale 

afdelingen van brancheorganisaties 

zijn betrokken. 

Kernactiviteiten 
Agendavorming, afstemmen en verbinden zijn in dit businessmodelscenario de 

belangrijkste kernactiviteiten. Het samenwerkingsverband slaat in de regio bruggen 

tussen de verschillende netwerken, onderwijsinstellingen, bedrijven en projecten. 

Het programmateam faciliteert goed contact tussen scholen en bedrijven, stimuleert 

doorlopende leerlijnen in het regionale techniekonderwijs en helpt techniek-hotspots 

verder te ontwikkelen.  

Mensen & middelen 
Het samenwerkingsverband beschikt over een klein maar effectief programmateam 

van verbinders en aanjagers die door de verschillende partners aan het samen-

werkingsverband gedetacheerd zijn. Ook is er onderzoek expertise aanwezig zodat  

de regionale arbeidsmarktontwikkelingen op de voet gevolgd kunnen worden.  

De uitkomsten van deze monitors worden gebruikt om het onderwijs tijdig te kunnen 

bijsturen.  Het programmateam werkt aan het tegengaan van versnippering en 

concurrerende activiteiten rondom het enthousiasmeren van jongeren voor techniek, 

technische faciliteiten en techniekopleidingen door het opzetten van een aantal 

techniek-hotspots in de regio.

“ Het samenwerkingsverband is voor 
gemeentes en provincie van toege- 
voegde waarde omdat er in een breed 
regionaal netwerk van onderwijs 
en bedrijfsleven afstemming kan 
plaatsvinden tussen, de arbeidsmarkt, 
techniekonderwijs en speerpunten van 
regionale overheden waardoor gewerkt 
wordt aan het realiseren van een 
aantrekkelijke en vitale regio.”
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Businessmodelscenario 4:
In het businessmodelscenario van de ‘businessclub’ werken bedrijven vanuit een 

businessclub gedachte samen met de VO-school om in co-creatie onderwijs te 

ontwikkelen. Het doel hiervan is om het onderwijs van de VO-school beter te 

laten aansluiten bij de regionale arbeidsmarkt. De wijze van samenwerking is 

laagdrempelig door op een hoge fun-factor in te zetten. Op deze manier is de 

samenwerking zowel leuk als nuttig voor de bedrijven, docenten en leerlingen.

Waardeproposities
■ De bedrijven die zich bij de businessclub van de school hebben aangesloten krijgen 

hiermee toegang tot leuke events, contact met andere bedrijven uit het netwerk en 

hebben direct zicht op talentvolle leerlingen.
■ Leerlingen leren veel en op een leuke manier in de praktijk van regionale bedrijven.
■ Docenten kunnen op een leuke manier in de praktijk onderwijs verzorgen, terwijl ze 

zelf ook op een informele manier van het regionale bedrijfsleven leren.  

  
Partners
Naast het regionale netwerk van scholen & bedrijven wordt er samengewerkt 

met landelijke brancheorganisaties en lokale overheden om samen het onderwijs 

naar een hoger niveau te tillen. Het bestuur van de businessclub fungeert als 

aanspreekpunt en uitvoerder.

Kernactiviteiten
Vanuit de businessclub worden businessevents en bedrijfsbezoeken georganiseerd 

voor de aangesloten bedrijven, leerlingen en docenten waarbij ze in een informele 

sfeer samen werken en leren. Daarnaast richt het bestuur van de businessclub zich 

op het uitbreiden van het bedrijvennetwerk.

Mensen & middelen
Het bestuur van de businessclub bestaat uit pragmatische en ondernemende 

personen die ervoor zorgen dat er inhoudelijke activiteiten met een fun-factor 

plaatsvinden. Teamleiders & docenten vervullen een belangrijke rol in de organisatie 

van de events en treden op als eerste aanspreekpunt voor het bedrijvennetwerk.

Inkomstenstromen
De bedrijven uit het netwerk betalen contributie aan de businessclub en stellen 

apparatuur, materialen en hybride leeromgevingen beschikbaar. Vanuit de overheid 

wordt het samenwerkingsverband ondersteund door subsidies. 

“ De bedrijven die zich bij de businessclub van de school hebben 
aangesloten krijgen hiermee toegang tot leuke events, contact 
met andere bedrijven uit het netwerk en hebben direct zicht op 
talentvolle leerlingen.”
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Businessmodelscenario 5:
Docenten vervullen een sleutelrol in het onderwijs. Om in een snel veranderende 

wereld deze rol goed te kunnen blijven invullen is er ruimte voor ontwikkeling van 

de docent nodig. In het businessmodelscenario ‘docent als klant’ focust het sa-

menwerkingsverband zich op het faciliteren van de ontwikkeling van docenten. Het 

samenwerkingsverband biedt docenten de mogelijkheid om op een informele manier 

kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen en hiermee ook binnen de bedrijven 

aan de slag te gaan. Zo worden er bedrijfsbezoeken, studiedagen en docentenstages 

georganiseerd. 

Waardeproposities
■ Docenten hebben intensief contact met regionale bedrijven en andere docenten 

uit de onderwijsketen zodat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en 

weten wat er in de regio en bij de bedrijven speelt. 
■  Docenten krijgen input voor het opleiden van leerlingen in de 21e eeuw.  

Dit biedt ook ruimte voor onderwijsvernieuwing.
■     VO-scholen profiteren in de vorm van docentenprofessionalisering en actueel  

onderwijs. Dit zorgt er bovendien voor dat de school nog meer een lerende organi-

satie wordt die zich voortdurend kan aanpassen aan de veranderende omgeving.
■  Leerlingen krijgen actueel en aantrekkelijk onderwijs waarbij een duidelijke link 

met de praktijk is.

Kernactiviteiten
In dit businessmodelscenario organiseert het samenwerkingsverband bedrijfs- 

bezoeken, studiedagen en docentenstages. De projectleider haalt de leervragen  

bij de docenten op en verbindt deze met activiteiten binnen het netwerk. 

Hierbij combineert hij op een slimme manier activiteiten zodat de docenten 

de ruimte in hun agenda hebben of krijgen om aan de activiteiten deel te nemen.

Kanalen
Docenten krijgen verschillende professionaliseringsmogelijkheden aangeboden 

vanuit het samen-werkingsverband. Er worden docentenstages geregeld bij 

de bedrijven uit het regionale 

netwerk. Ook worden er studiedagen 

georganiseerd die zich met name 

richten op didactiek en het verzorgen 

van nieuwe vormen van onderwijs 

zoals leren en lesgeven met ICT, 

hybride leren en ontwikkelen van de 

competenties van de docenten.

“ Docenten hebben intensief contact met regionale bedrijven en 
andere docenten uit de onderwijsketen zodat zij op de hoogte 
zijn van de laatste ontwikkelingen en weten wat er in de regio  
en bij de bedrijven speelt.”

“ Ook worden er studiedagen 
georganiseerd die zich met name 
richten op didactiek en het verzorgen 
van nieuwe vormen van onderwijs 
zoals leren en lesgeven met ICT, 
hybride leren en ontwikkelen van de 
competenties van de docenten.”
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Stap 4
Bereik overeenstemming over het toekomstige businessmodel

Elke organisatie, en dus ook samenwerkingsverband, heeft een businessmodel. 

Ook als je nog geen Business Model Canvas hebt ingevuld heeft het samen-

werkingsverband toch een businessmodel. Om het bestaande businessmodel 

beter te begrijpen en aan te scherpen is het handig om in een bijeenkomst met 

alle partners in gezamenlijkheid het businessmodel in een Business Model Canvas 

zichtbaar te maken.

 

Mocht je dit willen doen, download dan de poster van het Business Model Canvas 

van de website www.jet-net.nl en print deze op groot formaat uit. Hang het model 

aan de muur of op tafel en vul het model samen in. Het model werkt dan als een 

gemeenschappelijke taal. Er zijn overigens geen goede of slechte antwoorden, 

het gaat erom dat je met elkaar overeenstemming bereikt over hoe je vanuit de 

samenwerking in de regio waarde creëert.

Stap 5 
Toets de aannames uit het businessmodel bij alle klantgroepen

Heb je met de partners overeenstemming kunnen bereiken over het businessmodel 

van het samenwerkingsverband? Toets dan nogmaals de aannames uit het Business 

Model Canvas met de verschillende klantgroepen. Het komt namelijk heel vaak 

voor dat organisaties proposities ontwikkelen die niemand wil hebben. Er is dan 

onvoldoende bij klantgroepen getest of proposities werkelijk van toegevoegde waarde 

zijn. Je komt daar liever in een zo vroeg mogelijke fase achter, dus liever niet na een 

forse investering in tijd, geld en energie vanuit het samenwerkingsverband. 

Tip:  wees tijdens het strategische gesprek alert op het 
gebruik van verschillende woorden als platform,  
netwerk, loket, proeftuin, Fieldlab, e.d. Deze woorden 
zijn metaforen voor verschillende organisatievormen 
en hebben ook verschillende businessmodellen. Komt 
dit voor? Werk dan voor elke metafoor een ander 
businessmodelscenario uit.

Oefening 2

4 5

STAP STAP

Ga verder aan de slag met 
het businessmodel van je 
eigen samenwerking door de 
onderstaande stappen te volgen.
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Nieuwe technologieën, innovaties en digitalisering zorgen 

ervoor dat de arbeidsmarkt verandert. Technologie en techniek 

wordt in veel sectoren steeds belangrijker, waardoor er de 

komende jaren volop baankansen in de techniek zijn. Om het 

Nederlandse techniekonderwijs actueel, wendbaar, relevant  

en interessant voor leerlingen te houden werken bedrijven, 

scholen en overheden in regionale samenwerkingsverbanden 

door heel Nederland in het Jet-Net & TechNet netwerk  

samen.

Dit vraagt om duurzame samenwerkingsverbanden waarbij wendbaarheid, een 

gemeenschappelijke visie, gelijkwaardigheid van de partners en werken in co-creatie 

aan waardecreatie ingrediënten de basis voor succes zijn.

 

Omdat businessmodellen beschrijven hoe organisaties, maar ook samenwerkings-

verbanden, waarde creëren, is het nuttig om op het businessmodel van een samen-

werkingsverband in te zoomen. Dit kan door gebruik te maken van het visuele 

Business Model Canvas waarbij in 9 bouwstenen het businessmodel in beeld  

gebracht kan worden.

 

Dit model kun je in je eentje invullen, maar ook met de partners van je samen-

werkingsverband, waardoor je de aannames over hoe je waarde creëert snel zichtbaar 

maakt. Door deze aannames te toetsen voorkom je in een vroeg stadium dat je 

producten en/of diensten ontwikkelt die niemand wil hebben. Door het blijvend 

valideren van aannames blijf je als samenwerking wendbaar en aangesloten op de 

omgeving. 

In deze publicatie zijn 5 businessmodelscenario’s uitgewerkt op basis van een  

rondgang langs enkele samenwerkingsverbanden binnen het netwerk van Jet-Net & 

TechNet. Deze 5 generiek uitgewerkte businessmodelscenario’s kunnen ter inspiratie 

gebruikt worden. Ook willen wij hiermee laten zien dat je het Business Model Canvas 

kunt gebruiken om verschillende scenario’s uit te werken rondom verschillende 

thema’s, klantgroepen, concepten of kanalen. Laat je door deze manier van werken 

inspireren bij het toekomstbestendig maken van het Nederlandse techniekonderwijs.

.

Conclusies

Conclusies & tips
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Blijf je aannames toetsen
We leven in een snel veranderende wereld en dit heeft invloed op het businessmodel 

van het samenwerkingsverband. Zo kunnen er elke dag nieuwe uitdagingen ontstaan, 

maar ook nieuwe oplossingen door bijvoorbeeld nieuwe technieken.  

Blijf daarom de aannames uit je businessmodel continu toetsen of deze nog relevant 

zijn en aansluiten bij de ideeën van de partners en andere stakeholders. Gebruik de 

uitkomsten om het businessmodel vervolgens te verbeteren.

 

Netwerkaanpak
Bij het opzetten en onderhouden van een samenwerking is het van belang dat  

de partners continu betrokken blijven worden. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk 

verantwoordelijkheidsgevoel waarbij alle partijen bovendien hun eigen kennis, kunde 

en netwerk meenemen. Dit zorgt ervoor dat de projectleider er niet alleen voor komt 

te staan.

 

Verdienmodel
In de businessmodelscenario’s komen verschillende verdienmodellen naar voren. 

Naast financiële bijdragen van verschillende partners worden ook mankracht en 

apparatuur beschikbaar gesteld. Kijk tijdens het invullen van het businessmodel 

van je eigen samenwerkingsverband niet alleen naar financiële bijdragen, maar 

ook naar de inbreng van waarde in natura zoals hybride omgevingen, personele 

bijdragen en dergelijke.

 

Ga in gesprek met andere samenwerkingsverbanden
Ga in gesprek met andere samenwerkingsverbanden om kennis en ervaringen  

te delen en inspiratie voor je eigen samenwerkingsverband op te doen. In bijna  

alle regio’s in Nederland zijn goede voorbeelden van publiek-privaat samenwerken 

te vinden waarvan je nog kunt leren.

” Kijk tijdens het invullen van het businessmodel 
van je eigen samenwerkingsverband niet 
alleen naar financiële bijdragen, maar ook naar 
de inbreng van waarde in natura.”

Tips
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