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Kasteel Woerden vormde 12 juni het decor voor de aftrap van een drietrapsmodule over 
het thema ‘verduurzaming’: een bijeenkomst voor en door alle bèta- technieknetwerken 
(De W&T-netwerken in po, Toptechniek in bedrijf en de regionale VO-HO netwerken). 
Gedurende de middag ging de schatkist met praktijkkennis, die de netwerken in de 
loop der jaren hebben verzameld, open. In verschillende presentaties zijn aanpakken, 
pareltjes, aandachtspunten, ervaringen, vragen en oplossingen rond het onderwerp 
verduurzaming gedeeld. Hoe kijken we naar verduurzaming, wat weten we nu en kunnen 
we een stap(je) verder maken? In dit intermezzo zetten we een aantal bevindingen en 
invalshoeken die de revue gepasseerd zijn op een rijtje en proberen ze te ordenen. 

Er was eens…

Lange tijd voerde een sectorale benadering de 

boventoon in de aanpak van het techniekvraagstuk. 

Elke sector kende een eigen programma; een 

programma voor scholen in het basisonderwijs, 

voor het vmbo beroepsgericht en tl, het vo, mbo, 

ho en ga zo maar door. Terugkijkend is er de laatste 

jaren een forse draai gemaakt. De vragen waar 

we voor staan zijn complex en niet als school of 

instelling in je uppie op te lossen. Om je ambities 

te kunnen realiseren heb je bondgenoten nodig. 

Dat betekent: samenwerken. Met dit besef deed de 

netwerkaanpak zijn intrede. Voor alle deelnemers 

aan de module ‘Duurzaam samenwerken’ geldt 

dat we allemaal participeren in netwerken en te 

maken hebben met samenwerking in de keten. 

Een hoofdkenmerk van een netwerk is, dat 

het functioneert op basis van vrijwilligheid en 

gelijkwaardigheid van partners, voor zolang 

deze zich gecommitteerd voelen aan een 

gezamenlijke opdracht. Daarin verschillen 

ze van organisaties met een hiërarchie. 

In de afgelopen periode hebben de netwerken 

samen met hun critical friends en PBT van tijd tot 

tijd bekeken wat nou de succesfactoren zijn in een 

netwerkaanpak. Op basis van de praktijk kunnen 

we drie typen randvoorwaarden onderscheiden, 

die ook door de literatuur1 worden ondersteund:

•  STRATEGISCHE RANDVOORWAARDEN 

(= waarom & wie) bijvoorbeeld: Zijn de relevante 

partners betrokken? Bestaat er eigenaarschap? 

Is er gecommitteerd leiderschap?

•  AGENDA-SETTENDE  
RANDVOORWAARDEN (= wat) bijvoorbeeld 

Is er sprake van urgentie? Is er een goede 

analyse van het vraagstuk gemaakt? Is er een 

verbindende visie en een gezamenlijke ambitie?

•  RANDVOORWAARDEN IN  
DE UITVOERING (= hoe) bijvoorbeeld: Is er 

een professionele projectleiding? Is er oog 

voor continuïteit en lerend vermogen? 

Netwerken en samenwerken zijn geen doelen 

op zich. In samenwerking wil je iets, dat de 

moeite waard is, ontwikkelen en in gang 

zetten. Bètatechnieknetwerken zijn bezig 

met een dubbelslag. Aan de ene kant het 

ontwikkelen van inhoud, nieuwe aanpakken en 

verandering van cultuur, aan de andere kant 

het blijven werken aan goede samenwerking. 

Vanuit een verduurzamingsperspectief 

betekent dat borgen, transformatie/transitie 

en blijvend investeren in het netwerk. 
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Opbrengsten van de eerste  
bijeenkomst — 12 juni 2018

Ruben van Wendel de Joode (Common Eye) 

formuleerde in zijn keynote 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 (een 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.

Vervolgens zijn in drie sessies ervaringen en lessen 

uit verschillende netwerken uitgewisseld. 

SESSIE 1.
REGIONALE VISIE OP SAMENWERKING 
EN VERDUURZAMING 

In deze sessie ging het over de term ‘verduurzaming’, 

hoe je bepaalt waar je je naartoe ontwikkelt en 

daar draagvlak voor krijgt. Het Masterplan Techniek 

Amsterdam (Toptechniek in bedrijf Amsterdam) en 

het KTW&T (W&T-netwerk Utrecht) hebben een aantal 

lessen rondom borging en continuïteit gedeeld:

•  Wat helpt is een overkoepelend masterplan, 

waarin alles een plek heeft, verknoopt 

is en dat zichtbaar gemaakt is;

•  Voor de borging is het belangrijk dat de 

inhoud/nieuwe zaken van meet af goed 

verbonden is met het strategisch beleidsplan 

van een school / staande organisatie;

•  De school moet eigenaarschap voelen;

•  Activiteiten kunnen geborgd worden in curriculum, 

examinering, planning/jaarrooster, via een 

coördinator, meerjarenafspraken over financiering;

•  LOB moet integraal onderdeel 

worden van de schoolaanpak;

•  Verduurzaming betekent uiteindelijk dat de 

docent het in zijn handelen incorporeert: 

Professionalisering kan zowel als eerste stap als 

verderop in een traject/project plaatsvinden; 

•  Verduurzaming zit ook in het zorgen voor 

continuïteit en goede overdracht als er nieuwe 

deelnemers aan het netwerk komen;

•  Effectmetingen en het laten zien van resultaten 

en meerwaarde (communicatie) helpen externe 

en interne partners gecommitteerd blijven; 

•  Investeer in het netwerk door te zoeken naar 

‘cadeautjes’: waar voelen de partners zich goed bij?;

•  Strategische allianties/verbindingen met 

andere netwerken, maar ook met politiek/

lokale overheid, dragen bij aan continuïteit;

•  Nadenken over structurele vormen van 

financiering bijvoorbeeld via lidmaatschappen;

•  Het gaat om kennisontwikkeling + 

professionalisering + onderwijsontwikkeling;

•  Een basisinfrastructuur om te anticiperen 

op toekomstige ontwikkelingen;

•  Hebben we -nog steeds- de goede partners aan 

tafel? Ontbreekt er een stukje van de keten?

 verknopen   verbinden   zichtbaar  

 incorporeren   allianties 

SESSIE 2. 
MERK / MARKETING / COMMUNICATIE

Deze sessie draaide vooral om de positionering 

van het netwerk en de vraag: hoe word je het punt 

waar mensen automatisch naartoe gaan als ze iets 

met het onderwijs willen? Het Bètasteunpunt Zuid-

Holland (regionale VO-HO netwerk Zuid-Holland) 

en Toptechniek in bedrijf Noord en Midden 

Limburg kijken terug en delen hun tips.

 

•  Bepaal een gezamenlijke focus en 

werk vraaggericht en gebaseerd 

op een arbeidsmarktvisie;

•  Sluit aan bij waar de 

motivatie van docenten ligt 

(vakgebied of leerlingen);

•  De rol van de coördinator/projectleider 

als verbinder is een belangrijke;

•  Neem de tijd;

•  Werk samen op basis van vertrouwen;

•  Zorg voor ‘giving back’; dat docenten 

altijd iets mee kunnen nemen dat 

toepasbaar is in het onderwijs;

•  Gebruik docenten als ambassadeurs en 

evalueer periodiek de communicatie 

in de richting van docenten;

•  Samenwerking tussen (overlappende) netwerken 

kan je positie verstevigen2, maar levert soms 

onduidelijkheden op voor de subsidieverstrekker;

•  De historie van de regio is een belangrijke factor 

voor de voortgang/succes van de samenwerking;

•  Kijk goed waar behoefte aan bestaat in de regio, je 
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kunt niet zomaar ‘copy-pasten’ van andere regio’s;

•  “Je bouwt samen een hypotheek op 

en die moet je samen aflossen”;

•  Eigenaarschap moet ook periodiek benoemd 

worden: (hoe) gaan we samen verder? 

“Soms moet je snoeien om te groeien”;

•  Verduurzaming zit niet (alleen) in middelen: 

“Als we geen geld hebben voor datgene wat 

we willen doen, dan willen we het verkeerde 

en moeten we opnieuw in de spiegel kijken”. 

 vraaggericht   giving back   

 ambassadeurs   pas op de plaats 

SESSIE 3.
BUSINESSMODEL VORMING / FINANCIERING

Deze sessie ging om vragen als: hoe kom je tot 

een businessplan voor je samenwerking; wat is de 

meerwaarde van je netwerk en hoe en voor wie 

creëer je waarde? Bètapunt Noord (W&T-netwerk 

Noord) en Bèta Steunpunt Oost (regionale VO-HO 

netwerk Oost) doen hun ervaringen uit de doeken:

•  Met het oog op flexibiliteit en slagkracht is het 

werken met een klein gemotiveerd groepje 

aan te bevelen; dat geldt zowel voor docenten 

als ook op het niveau van bestuurders;

•  Werk vraaggericht, ontwikkel 

oplossingen en schaal die op;

•  Werk samen met kennispartners/instellingen;

•  Zorg dat je startkapitaal/basisfinanciering 

incalculeert door vanuit elk plan/project iets over 

te houden om te kunnen starten met iets nieuws;

•  Investeer in leren: voer een goede 

periodieke evaluatie van activiteiten uit;

•  Het Education Model Canvas is een aangepaste 

vorm van het Mission Model Canvas3; een 

model dat helpt om te focussen, te reflecteren 

en je dwingt concreet te zijn. Vertrekpunt is je 

waardepropositie (welk cadeautje wil je komen 

brengen?) naar je begunstigden (voor wie kom 

je die waarde brengen?) en welk effect, welke 
impact wil je op hen hebben? Hoe komen plannen 

tot stand en wie heb je wanneer nodig?;

•  Aansluiting bij actuele thema’s en vragen die 

in de regio leven maakt, dat andere partners 

zoals bedrijven willen aansluiten en co-

financieren. Ook hier: houd vinger aan de pols;

•  Gepercipieerd nut en bruikbaarheid maken dat 

mensen willen aansluiten/meefinancieren; 

•  Maak onderscheid in ontwikkel- en 

uitvoeringskosten: het is een keuze om scholen 

wel of niet om een bijdrage te vragen.

 waardepropositie   reflectie   

 evaluatie   kennispartners 

En ze leefden nog lang en…

Als we het hebben over ‘verduurzamen’, waar 

hebben we het dan over? Hebben we het over een 

continuïteitsvraag of bedoelen we (allemaal) wat 

anders? In de opbrengsten van de sessies is de 

eerdergenoemde dubbelslag te herkennen. Aan de 

ene kant zijn bètanetwerken bezig met vernieuwing: 

het maken van nieuwe inhoud, trajecten, aanpakken, 

professionalisering, goede LOB, aantrekkelijke 

programma’s; gemakshalve aan te duiden als 

‘producten’. De netwerken leveren producten op. 

Verduurzaming wordt dan ook wel aangeduid als 

borgen, structureel inbedden, verankeren, opschalen. 

Een vraag die daaraan voorafgaat is: wat wil je precies 

borgen? En om die vraag goed te beantwoorden 

moet je ook weten: wat/welke aanpak is effectief? 

Aan de andere kant weten we dat de inhoud nooit 

‘klaar’ is, omdat die tijdelijk is en aan verandering 

onderhevig. Er doen zich veranderingen voor in beleid, 

binnen onderwijssectoren, in de beroepskolom en 

op de arbeidsmarkt, die vragen om weer nieuwe 

oplossingen. Die dynamische context vraagt om 

voortdurend meebewegen van de netwerken, 

om steeds weer flexibel aan de slag te kunnen 

gaan met vernieuwingen: duurzaam vernieuwen 

als proces. Dat doet een beroep op alle zaken die 

bij elke vernieuwing om de hoek komen kijken: 

aandacht blijven organiseren, agenderen, zorgen 

voor gezamenlijk belang, in staat zijn vitale coalities 

te sluiten, etc. Veel netwerken werken gaandeweg 

ook aan een verandering van mindset en aan een 

cultuurverandering: dat het werken in de keten leidt 

tot een nieuwe kijk op en nieuwe manieren van 

leren en opleiden in de regio. Daarmee geldt steeds 

meer: wat wil je als netwerk teweegbrengen? 

In geval van netwerken lijkt samenwerken méér 

dan een middel om het eigenlijke -inhoudelijke- 

doel te bereiken. Deels lijkt het soms wel een doel 

op zich. Natuurlijk, om steeds goed, passend en 

functioneel onderwijs te ontwikkelen, moet je blijven 

samenwerken. En als je dat doet in een netwerk, vergt 

dat onderhoud. De aandacht voor het (functioneren 

van) het netwerk zou alleen niet de boventoon moeten 

voeren. De opgave van netwerken om bezig te zijn 

met het continueren van de relevante samenwerking 

als stevige professionele basisstructuur voor ‘wat ze 

teweeg willen brengen’ en om te kunnen anticiperen 

op ontwikkelingen, zouden we kunnen duiden als 

een aspect van het veranderingsbekwaam worden 

en blijven van de betrokken partners. Dat laatste is 

wel degelijk als een doel te beschouwen, en in het 

licht van verduurzaming een wezenlijk onderdeel. 
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Begin dit jaar verscheen een overzichtsstudie4 naar 

hoe netwerken kunnen bijdragen aan duurzame 

onderwijsvernieuwing. De auteurs concluderen, dat: 

•  duurzaam vernieuwen niet zozeer draait om het 

opschalen of verspreiden van de vernieuwing, 

maar het realiseren en beklijven ervan in een 

context, waarbij het niet zozeer gaat om de 

vernieuwingsinhoud als wel om de vaardigheden 

die zijn opgedaan tijdens het proces;

•  duurzaam vernieuwen niet pas in de eindfase 

speelt, maar van meet af aan aandacht vraagt en 

vinger aan de pols houden: gaan we hiermee door, 

hoe dan, of moeten we bijstellen of stopzetten?;

•  investeren in relationele condities cruciaal is om te 

komen tot een diepgaand begrip, eigenaarschap 

en breed draagvlak voor de vernieuwing;

•  om een positieve bijdrage te kunnen leveren 

aan het proces van duurzaam vernieuwen, 

netwerken moeten voldoen aan bepaalde 

duurzaamheidsbevorderende kenmerken 

(brugfiguren/verbinders, mensen die 

kennisontwikkeling en kennisdeling binnen 

en tussen organisaties mogelijk maken, 

de breedte van het netwerk, etc.);

•  het niet zozeer gaat om de optimalisatie van 

relationele condities, maar om het regisseren van 

sociale relaties en kennisinput, in configuratie met 

andere condities en dat vraagt om verbindend 

leiderschap met gevoel voor sociaal kapitaal. 

 

Verduurzamen is (met elkaar) leren en meebewegen: 

goed kijken, analyseren, ontwikkelen, bijstellen en 

verbeteren. Dat betekent dat je als netwerk in staat 

bent om je eigen leer- en verbetercyclus in te richten. 

DE VOLGENDE STAP
De oogst van de eerste bijeenkomst biedt aanknopingspunten voor 
de volgende twee bijeenkomsten. De vervolgstappen richten zich op 
proces en inhoudelijke thema’s. Wat zijn de verduurzamingsvragen 
binnen jouw netwerk? 

 Tot 11 

oktober in 

Utrecht!

NOTEN

1.  Zie bijvoorbeeld Smulders, Voncken & Westerhuis. (2013). Regionale samenwerking in goede banen. Den Bosch: ecbo
2.  Esther Klaster promoveerde in 2017 op ‘Effectieve regionale netwerken’. Zij benoemt bv de meerwaarde van meta-netwerken die het 

netwerk kunnen versterken.
3.  Het Mission Model Canvas is op zijn beurt weer afgeleid van het Business Model Canvas (BMC), en is bedoeld voor organisaties en 

initiatieven die geen winstoogmerk hebben, maar eerder een missie. Meer informatie bij Edith Hilbink e.hilbink@pbt-netwerk.nl.
4.  März, V., Gaikhorst, L., Mioch, R., Weijers, D., & Geijsel, F. P. (2017). Van acties naar interacties. Een overzichtsstudie naar de rol van 

professionele netwerken bij duurzame onderwijsvernieuwing. Amsterdam/Diemen: RICDE, Universiteit van Amsterdam/NSO-CNA 
Leiderschapsacademie. 
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