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Het doel van de sessies is om bij te dragen 

aan het veranderingsbekwaam worden van de 

netwerken. Maar hoe word je dat met elkaar, als 

netwerk? In de verduurzamingsmodule krijgen 

de netwerken daarvoor samen denkruimte. 

Bouwen aan een netwerk is nooit ‘klaar’. Een 

netwerk is immers aan verandering onderhevig. 

Er doen zich veranderingen voor in beleid, binnen 

onderwijssectoren of op de arbeidsmarkt, die 

vragen om nieuwe oplossingen. Voorbeelden van 

ontwikkelingen die momenteel binnen de context 

van de regionale bètatechnieknetwerken spelen 

zijn Sterk Techniekonderwijs, Curriculum.nu en 

het lerarentekort. Tegelijkertijd zijn er partners die 

aan willen haken, of juist andere samenwerkingen 

aangaan en kan er sprake zijn van personele 

wisselingen. Die dynamische context vraagt van 

de netwerken om voortdurend mee te bewegen, 

om steeds weer flexibel aan de slag te kunnen 

gaan met samen leren, samen beter worden, 

samen innoveren.

Focus op verduurzaming II  – intermezzo zomer 2019

Duurzaam samenwerken in 
regionale bètatechniek netwerken

Op 11 oktober 2018 vond de tweede sessie van de verduurzamingsmodule plaats, ditmaal in 

een kerkgebouw in het Universiteitskwartier in Utrecht. De verduurzamingsmodule omvat 

drie bijeenkomsten voor en door alle bètatechniek netwerken (de w&t-netwerken in po, 

Toptechniek in bedrijf en de regionale VO-HO netwerken). Deze 46 bètatechniek netwerken 

hebben als gemeenschappelijke ambitie dat ze een bijdrage willen leveren aan de toekomst 

van het bètatechnisch onderwijs. De drie bijeenkomsten zijn gericht op leren met en van 

elkaar. Dat is meteen ook één van de krachtigste pijlers van een succesvol netwerk: dát er 

samen geleerd wordt. 

Terugblik op de eerste verduurzamingssessie
Tijdens de eerste verduurzamingsmodule 
passeerden een aantal voorwaarden en 
succesfactoren voor samenwerken in netwerken 
de revue. Ruben van Wendel de Joode (Common 
Eye) formuleerde een aantal adviezen om te 
zorgen dat samenwerking geen ‘gedoe’ wordt, 
maar ‘gedoe, dat de moeite waard is’.  
• Ga op zoek naar de gezamenlijke ambitie en 

doe dat door de opgave centraal te stellen
• Stimuleer dat de deelnemers concrete 

activiteiten ondernemen (één keer in de zes 
weken overleggen is niet samenwerken)

• De gezamenlijke identiteit moet gaan leven
• Benut diversiteit van gecommitteerde 

partners. Anderzijds: je hoeft niet alles met 
elkaar te doen 

• Het fundament is de manier waarop je je 
netwerk inricht. Daarin zijn drie principes 
mogelijk: a. zelfregulerend; b. met een 
aanvoerder; c. via een netwerkbureau.

• Zorg dat het netwerk van iedereen is en niet 
alleen van de projectleider
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Lezing: Wat willen we teweeg brengen?
Dr. Rudy Snippe, lector aan de Hogeschool 

Inholland en docent aan Nyenrode Business 

University verzorgde een inspirerende keynote. 

Van nature is de mens geneigd om strategieën 

te gebruiken die gericht zijn op stabiliteit omdat 

dit vroeger ook zo werkte. Door o.a. technologi-

sche ontwikkelingen wordt onze wereld echter 

steeds complexer en daarmee minder stabiel en 

voorspelbaar. 

Hij deelde dé kernvraag die mensen in organisa-

ties zichzelf moeten stellen en bediscussieerde 

hoe organisaties en netwerken nu en in de toe-

komst om moeten gaan met onze steeds sneller 

veranderende en complexere omgeving.

Zijn belangrijkste adviezen: 

• Weet wat je teweeg wil brengen  
Een organisatie is geen doel op zich, maar een 
methode om iets te bereiken, iets teweeg te 
brengen. Het paradigma van de traditionele 

organisatie is: we zijn wat we doen (bv. wij zijn 

een school). Maar die redeneerlijn volgend gaat 

het nooit lukken om te innoveren. Immers: als 

we doen wat we zijn, moeten we blijven doen 

wat we doen, anders zijn we niet meer wie we 

zijn…

• Begin niet met de hoe-vraag 

De kernvraag die mensen in organisaties 

zichzelf zouden moeten stellen is dan ook: 

wat willen we samen teweegbrengen? Begin 

niet met de vraag hoe je iets wil bereiken (de 

methode/oplossing), vóórdat je weet wat het 

antwoord is op deze vraag. Vervolgens is het 

zaak om met elkaar te bekijken wat de beste 

methode is om datgene wat je wilt teweeg te 

brengen. Op deze manier ben je helemaal vrij 

om de juiste methode te kiezen, in plaats van 

te denken vanuit de bestaande organisatie.  

Zo ontstaat innovatie. 

• Durf van het oude af te stappen 

Bij veranderingen vallen mensen eerst terug  

op het bekende. Het heeft tijd nodig om daar-

van af te stappen. Terwijl dit juist essentieel  

is voor verandering en innovatie. Het oude in 
iets nieuws proberen te vatten lukt niet. Gooi 

het weg! 

• Erken dat je het niet weet 

Een dynamische toekomst maakt dat we veel 

vragen moeten stellen en daarbij snel moeten 
leren en handelen. Dat lukt niet met ‘oude’ 

kennis. Wees je ervan bewust dat je geen 

overzicht hebt en erken dat je het niet weet. 

Maar gebruik ook wat je wél weet!

Rudy Snippe besluit: de waarde van een organi-

satie ligt dus in de resonantie die we teweegbren-

gen. Wat we moeten doen is resonantie creëren 

en samen leren. Je moet je aanpassen aan de 
omgeving. Als die simpel is, ben je stabiel, maar 

als die complex is, moet je snel leren en acteren. 

Doordat je als netwerk met elkaar op dezelfde 

golflengte zit, dezelfde energie hebt en elkaar 

verstaat, kun je synchroniseren met de complexe 

werkelijkheid. 

Meer lezen hoe (onderwijs)organisaties kunnen 

vernieuwen in een complexe omgeving en waarde 

kunnen leveren? Lees dan het interview van dr. 

Rudy Snippe in ECBO Dimensies, maart 2018. 

Verduurzamingscafé-sessies
In het tweede gedeelte van de bijeenkomst 

werden twee verdiepende ronde tafelgesprek-

ken over verschillende thema’s gehouden, 

uitgevoerd aan de hand van de World Café-

methodiek. Als netwerk heb je te maken met 

veranderingen. Denk aan nieuwe regelingen 

als Sterk Techniekonderwijs, veranderingen bij 

samenwerkingspartners, verandering van focus 

door omgevings- of maatschappelijke vragen 

(krimp, lerarentekort, verbreding vakgebied etc.) 

of ontwikkelingen rondom financiering.  Die 

veranderingen vragen om verandercapaciteit. 

Wat kun je doen om dat te bevorderen? Welke 

hulpmiddelen, hulptroepen en/of bronnen kun je 

daarvoor inzetten? 

Aan één van de thematafels stond de vraag 

centraal hoe je het netwerk en alle mensen erom-

heen betrokken houdt. Men was het met elkaar 

eens, dat een netwerk continu moet mee kunnen 

bewegen en soms ook moet kunnen loslaten. 

Het krampachtig proberen vast te houden van 

een netwerk dat niet meer werkt, is geen goed 

Opbrengsten van de tweede bijeenkomst 
– 11 oktober 2018

https://www.practoraten.nl/wp-content/uploads/2018/04/impact-mbo-snippe-ecbo-dimensies-32-maart-2018.pdf
https://www.practoraten.nl/wp-content/uploads/2018/04/impact-mbo-snippe-ecbo-dimensies-32-maart-2018.pdf


idee. Dit betekent ook dat je je oorspronkelijke 

ideeën, of bepaalde mensen moet kunnen en 

durven laten gaan, bijvoorbeeld omdat het niet 

bijdraagt aan de gezamenlijke ambitie. De deel-

nemers beaamden dat loslaten lastig is, maar het 

onvermijdelijk is om je als netwerk steeds weer 

opnieuw uit te vinden.  

EEN GREEP VAN BESPROKEN PUNTEN AAN DE 
ANDERE THEMATAFELS: 
Visie:
• Zorg dat je verhaal aansluit bij de onderwijs- en 

arbeidsmarktbehoefte in de regio.
• Geen urgentiegevoel is niet hetzelfde als geen krimp.
• Denk vanuit de opbrengst voor de leerling.
• Besteed aandacht aan de vraag hoe het netwerk zich 

positioneert. Zou het netwerk niet ook goed benut 
kunnen worden voor nieuw onderwijsbeleid?

• Houd focus: het gaat om de gezamenlijke ambitie! 

Proces
• Monitor en evalueer: doen we de goede dingen,  

hoe weten we dat, hoe zit het met onze kwaliteit?
• Geef ruimte aan verschillen in het netwerk  

(leren van elkaar).
• Benadruk sterke punten van de samenwerking  

en kansen voor de toekomst.
• Stel elkaar van tijd tot tijd de vraag: waarom zijn  

we een netwerk?

Organisatie 
• Begin klein (bijvoorbeeld met pilots).Een financiële 

bijdrage vragen van betrokkenen kan een goede 
manier zijn om commitment te creëren. 

• Zijn er andere financieringsbronnen te regelen: 
bijvoorbeeld via bedrijven, regionale overheden, 
O&O- fondsen, branches.

Hulpbronnen
• Benut ondersteuning.
• Denk na over wie jou als projectleider helpt focus  

te houden en jou laat leren.  
Zorg vervolgens dat diegene(n) in je buurt is/zijn.

Op reis naar nieuwe bestemmingen
De komende maanden gaan we 
een nieuwe periode tegemoet door 
veranderende contexten en nieuwe 
ontwikkelingen. De vraag die de 
netwerken dan ook bezig houdt is: Wat 
wordt onze volgende bestemming? 

Benut bestaande regionale netwerken
Vanuit de gedachte dat om duurzaam het 
verschil te maken op het techniekvraagstuk 
veel meer spelers dan alleen de school een rol 
hebben, zijn de laatste jaren vanuit de overheid 
projecten en programma’s ontwikkeld waarin 
de regio naar voren komt als de plek waar het 
gebeurt. Het vraagstuk wordt daarmee ingesto-
ken als een verantwoordelijkheid van veel spelers 
(onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheden, 
ouders etc.). In de regionale bètatechnieknet-
werken is die verantwoordelijkheid handen en 
voeten gegeven, en met succes! 

Het is de uitdaging om deze netwerken ook in 
de toekomst te blijven benutten. Zoals Klaster  
beschrijft in haar promotieonderzoek naar top-
down gestimuleerde regionale netwerken: “Het 
verknopen en daarmee benutten van bestaande 
regionale netwerken is effectiever dan het 
telkens voor nieuwe problemen of projecten 
opzetten van nieuwe netwerken. Bestaande 
regionale netwerken kunnen sneller projecten 
opstarten en boeken betere resultaten, voor een 
belangrijk deel omdat ze kunnen voortbouwen 
op bestaande vertrouwensrelaties.”
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