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Introductie

Introductie

Voor de afscheidsrede heb ik de titel Verbindingskracht in
vluchtige tijden gekozen omdat dit iets verwoordt van “alfa en
omega /begin en eind” van de periode tussen 1980 en 2020:
•

Verbindingskracht is één van de twee woorden 		

In deze beschouwende lezing draait het om afscheid en

uit de titel van mijn proefschrift Verbindingskracht

afsluiting. Toch markeert de terugblik vooral waardevolle

& Combinatievermogen, die ik nog steeds

opbrengsten en vervolgstappen die als mondvoorraad kunnen

beschouw als de belangrijkste factoren voor 		

dienen voor onderweg als wij gezamenlijk of individueel onze

succesvolle samenwerking tussen beroepsonderwijs

reis in de praktijklandschappen voortzetten. Ik zal mijn best

en bedrijfsleven.

doen om u allemaal dichtbij en persoonlijk voor ogen te hebben
terwijl ik mijn afscheidsrede houd, in de hoop en verwachting

•

Vluchtige tijden als duiding van de context 		

dat uitgesproken woorden hun kracht behouden ook als ze op

gedurende eigenlijk mijn gehele loopbaan,

papier staan en in druk verschijnen.

maar vooral die van het lectoraat. Tijden waarin
meer en meer dan ons lief was korte,

Ik neem u graag als mijn reisgenoten mee langs zes

vluchtige contacten en partnerschappen 		

onderwerpen uit de periode 1980-2020, de tijd waarin zich

aan de orde waren in een turbulente wereld met

zowel mijn veertigjarige loopbaan bij het Alfa-college als

voortdurend wisselende omgevingen. Ik ervaar

het twaalfjarige lectoraat bij Alfa-college en NHL Stenden

daarbij dit moment, aan het eind van het lectoraat,

Hogeschool afspeelde.

wel als allervluchtigste tijd, nu corona zo actief
van alles opeens vluchtig en wispelturig
onberekenbaar maakt.

8

9

Capilano suspension
bridge in
Vancouver,
Verbindingskracht
inNoord
vluchtige
tijden Canada

Verbindingskracht in vluchtige tijden

Ik ga vooral stilstaan bij de combinatie van praktijk & theorie,
omdat dat duo onlosmakelijk bij mij en ons lectoraat hoort en
bij de geloofwaardigheid en realiteit van waar we mee bezig
zijn. Practice what you preach/doe wat je verkondigt. Dat
hebben we altijd geprobeerd uit te dragen, ook in de route
naar de afsluiting van het lectoraat en bij het programma van
het afsluitende congres. Samen met geestverwanten en gasten
op onderwerpen reflecteren die bij ons horen en in concrete
praktijkomgevingen, die we graag Pleisterplaatsen noemen.
Daarvoor verwijs ik ook graag naar de reisgids Pleisterplaatsen
die onderwijs & werkveld verbinden die eveneens is verschenen
ter gelegenheid van het afscheid. Gedragen door vele collega’s,
kenniskringleden,

wetenschappers,

bedrijven,

docenten/

studenten en niet te vergeten ook door vrienden en familie.
En ach wat maakt dát het overdragen van onze omvangrijke
erfenis mooi en het afscheid nemen van dat alles zo moeilijk.

10
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1. Vreemde vogels

1. Vreemde vogels

om boodschappen van God over te brengen. Beiden zijn
vogels van Kennis en zijn met elkaar verbonden via de boom
van kennis , die wortelt in de aarde en reikt naar de hemel. Als
dat niet verbinden en combineren is.. Maar ook: als dat niet
vreemd en moeilijk is!

In de periode dat ik lerares Nederlands was aan de CMTS en
later lid van de centrale directies van CMTS, Aa-college en

Het lectoraat is een dubbellectoraat bij zowel mbo als

Alfa-college, maar ook in mijn periode als lector, hebben

hbo, tussen twee onderwijsorganisaties opererend die

zaken als innoveren, pionieren en externe contacten

voortdurend zeer in beweging zijn en in een regio actief zijn

aangaan en onderhouden de rode draad gevormd in mijn

die in sociaaleconomisch opzicht bijna bij traditie kwetsbaar

werkzaamheden. Ik ben blij dat ik dit alles kon toepassen in

zijn. Daar ontleende het lectoraat met haar vele, vele

vrijwel al mijn taken en functies tussen 1980 en nu, waarbij

partners ook urgentie, kracht en innovatievermogen aan, in

die van lector wel de meest vrije, leerrijke én complexe was.

gezelschap van ruim zestig docentonderzoekers.
Alle lectoren hadden in 2009, toen ik begon, eenzelfde taak

Ach en dan komen al gauw de vreemde vogels om de hoek

die inhoudelijk en organisatorisch nog in ontwikkeling was.

kijken. Ik ben er zelf één en ik hou van hun gezelschap. En

Hoewel vergelijkbaar met die van hoogleraren, was die toch iets

gelukkig merk ik dat die er genoeg zijn in mijn omgeving.

breder. Geen fundamenteel maar praktijkgericht onderzoek

Vreemde

interessante

doen met toepassingen van de bevindingen in het onderwijs

waarnemingen, vooral als je als “vogelaar” je ontdekkingen

en werkveld. En juist dát vond ik mooi: die combinatie van

kunt delen.

theoretische én praktische gerichtheid, van doen én denken.

vogels

leiden

doorgaans

tot

Elke lector kiest wel een eigen individuele opdracht en
Het schilderij van Victor Vasnetsov ‘Vogels van vreugde en

daarmee een persoonlijke positie en accentuering. Sommige

verdriet’ verbeeldt die vreemde vogels in mijn ogen heel

lectoren richtten zich vooral op wetenschappelijk onderzoek,

goed. Daarom heb ik de afbeelding als het omslag voor

anderen meer op praktijktoepassingen van onderzoek. Ik was

mijn proefschift en logo voor ons lectoraat gebruikt. Twee

van de laatste soort. Ik heb me daarbij soms een mbo-er onder

wezens die half vogel, half vrouw zijn. Sirin, die de mensen de

lectoren gevoeld. Kortom een beetje een vreemde vogel.

toekomst voorspelde, en Alkonost die naar de aarde afdaalde

Ik wist door mijn promotieonderzoek en praktijkervaring

12
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1. Vreemde vogels

één ding zeker: De essentie van succesvolle innovatieve

met een gecombineerde opdracht uit mbo en hbo samen. Dit

samenwerking

&

soort saamhorige verbinding van meet af aan tussen de twee

Combinatievermogen. Natuurlijk gaat daar hartelijkheid

beroepsonderwijssoorten, is bij de afsluiting van dit lectoraat

en vertrouwen aan vooraf, alsmede plezier in elkaars

voorbij. In het hbo zijn er nu uitsluitend lectoren en in het

gezelschap. Dat plezier was een belangrijke factor bij het

mbo zijn er nu alleen nog practoraten. Geen wederzijdse en

kiezen en vasthouden van die partnerschappen waar we onze

evenwaardige combinaties meer van gezamenlijk optredend

complexe lectoraatsopdracht mee uitvoerden. Dat heeft de

beroepsonderwijs en daarin optrekkend met bedrijven in

dynamiek versterkt die een lector moet veroorzaken in zijn/

hun werkveld. Tenzij lectoren en practoren die verbindingen

haar omgeving ook al is die altijd van tijdelijke aard, zoals we

en samenwerking nadrukkelijk zelf weer gaan organiseren

ons vandaag opnieuw realiseren.

en agenderen. Het is één van de redenen dat we in de

ligt

in

Verbindingskracht

lectoraatsafsluiting nadrukkelijk aandacht besteden aan de
erfenis van het lectoraat.
Er is ook een andere kant aan dat vreemde vogel- zijn: je
bent een beetje zeldzaam en daarmee soms eenzaam en wat
vluchtig. Ik blijk nu nog de enige lector te zijn in Nederland
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2. Duurzame
ontwikkeling als kader
De lectoraatstitel Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie is gerelateerd aan de gezamenlijke
opdracht die beide opdrachtgevers: de CvB’s van ROC Alfacollege en NHL Stenden Hogeschool, in 2009 mij hebben
gegeven. Deze opdracht is gebaseerd op hun strategische
speerpunten om samen nieuwe strategische allianties aan te
gaan met het bedrijfsleven om in de regio Noord-Nederland
innovatieve combinaties van Leren en Werken te kunnen
ontwikkelen die nodig zijn om het levenlangleren vorm
te geven en een duurzame sociaaleconomische impuls te
geven aan de regio.
De opdracht, gebaseerd op de inzichten verworven door
het lectoraat en de actualiteit van de context voor de beide
onderwijsinstellingen en de regionale ontwikkelingen, kreeg
er iedere lectoraatsperiode een nieuw eigen accent bij.

16
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•

2. Duurzame ontwikkeling als kader

in 2009: Ontwikkel een publiekprivate 			

Het theoretisch kader

samenwerkingsformule voor regionaal comakership

Het theoretisch kader achter deze onderzoeksvraag is deels

tussen ROC Alfa-college, Stenden Hogeschool en het 		

gebaseerd op die van mijn proefschrift Verbindingskracht

bedrijfsleven.

en Combinatievermogen. Een empirisch onderzoek naar
kennisallianties tussen beroepsonderwijs (ROC) en bedrijfsleven

•

Vanaf 2013 werd toegevoegd: Verbeter 			

(2009). Met name de daar in aangehaalde theorie

multidisciplinaire en multilevel ketens van nieuwe

betreffende de Triple P (de aanduiding staat voor de drie

combinaties Gezondheid & Wonen & Vrije Tijd en 		

P’s van Planet, People, Profit) voor duurzame ontwikkeling

verdiep deze lerende netwerken.

zoals vermeld in het rapport van de commissie Brundtland.
Dat stond ook in het lectoraat centraal. Waarbij duurzame

•

Deze

En vanaf 2017 aangevuld met: Onderzoek deze

ontwikkeling een ontwikkeling is die voorziet in de

samenwerkingsmethodiek op transfer naar andere 		

behoeftes van de huidige generatie, zonder de behoeften

regio’s en andere contexten.

van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

opdracht

onderzoeksvraag

is

vertaald

in

de

overkoepelende

We hanteren een combinatie van de definities van the

Hoe

World Commission on Environment and Development

kan duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie

WCED (1987), het Brundtland rapport Our Common Future

versterkt worden door nieuwe samenwerkingsvormen tussen

(1987) voor Duurzaam Ontwikkelen en die van René Jorna

beroepsonderwijs en bedrijfsleven/werkveld te ontwikkelen in

(2006) over duurzame innovatieprocessen en Herman Daly

combinatie met kennisdeling en -creatie? Aanvullende vraag:

en J.B. Cobb (1989) over de publieke rol in de samenleving

Hoe kunnen deze processen ondersteund worden.

bij innovaties aangaande bijsturen van de economie naar

voor

al

onze

programma’s:

‘communities’, het milieu en een duurzame toekomst.
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2. Duurzame ontwikkeling als kader

Voor deze combinaties hanteren wij in ons theoretisch

van waardecreatie bij en door samenwerkingsallianties

kader de volgende definitie van duurzaamheid:

beschouwd als profijt van duurzame ontwikkeling.

•

Men houdt rekening met de belangen van meer

Deze theoretische kadering zorgt ervoor dat wij duurzame

dan één partij,

innovatie definiëren conform bovenstaande omschrijving

Men neemt afwegingen over de lange termijn mee,

en nadrukkelijk plaatsen in de regionale sociale context

Men wil het evenwicht houden tussen zo groot

waarin combinaties van leren & werken zijn gesitueerd op

als nodig en zo klein als kan,

werkplekken en in samenwerkingsverbanden.

•
•
•
•

Men houdt de interne structuur van een systeem
in dynamische balans met haar omgeving,

Samenwerkingsformule

Men vermijdt zoveel mogelijk het afwentelen

• Multidisciplinair

(op anderen) van nadelige effecten en risico’s.

• Multilevel
• Regionale clusters rond sociaal-economische

De Triple P Planet, People, Profit voor duurzame

thema’s

ontwikkeling is daarbij aangevuld met de inhoudelijke

• Complementaire ketens, geen supply-chains

accenten van Place, Partners, Process. En dat is

• Comakership van meet af aan op alle

ondersteund door en verweven in het gehele theoretisch
kader dat we gedurende de afgelopen twaalf jaar
hebben gebruikt. Daarbij veranderen we de Triple P

organisatieniveaus
• Partners die elkaar rechtstreeks kennen en
vertrouwen

kernbegrippen niet, maar geven we aan welke inhoud

• Leren van elkaar, al doende leren, real life

daarbinnen we hanteren: ‘Planet’ is bij ons de plaats

• Klein beginnen met Voorlopers en Volgers

geworden en daarbinnen weer de regio als onderdeel van

• Nabijheid (letterlijk en figuurlijk)

onze planeet als schaal waarin de netwerkeconomie aan

• Docentenstages en gastcolleges

de orde is. ‘People’ zijn bij ons met name die mensen die

• Onderzoek en onderwijs

als partners betrokken zijn bij onze lectoraatscontext. Als

• Ontwikkelen en aanbieden nieuwe combi’s

‘Profit’ hebben we, mede door de onderzoeksbevindingen

• Leren & Werken op de werkplek in bedrijf

van De Laat en Wenger (2011), vooral de processen

20
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2. Duurzame ontwikkeling als kader

Op wiens schouders staan we
in dit lectoraat
Zoals velen die bij hun feestelijke promotieceremonieel
Partner profiel

en het uitreiken van de Bulla Promotionis toegesproken

• Heeft Verbindingskracht en Combinatievermogen
• Kan over eigen grenzen heen kijken
• Wil kennis delen en al doende leren
• Heeft naast eigen ook gedeelde belangen en is daar
duidelijk over
• Is geïnteresseerd in nieuwe combi’s van leren & werken
• Heeft regionale binding
• Heeft enige ervaring met innovatie en kennisnetwerken
• Gunt zichzelf en de partners ruimte en tijd voor innovatie

• Kent de opdracht van het lectoraat en ziet voor zichzelf
daarbij een rol
• Onderschrijft visie en samenwerkingsformule
• Is partner in ontwikkeling voor langere tijd
• Spant zich in voor duurzame innovatie(-processen)
• Is complementair aan de anderen in de MDK
• Dekt minimaal één van de disciplines binnen de MDK
• Is actieve partner en betrokken bij 1 MDK, 1 of meer MDSK’s en 1 of
meer projecten (als voorloper en/of volger)

worden door de Rector Magnificus van de universiteit
waar men doctor wordt, in mijn geval de Rijksuniversiteit
Groningen, werd ook ik ontroerd door de hartelijke
afsluitingswoorden van de Rector dr. F. Zwarts. Hij heette
me voor het leven als doctor in de wetenschappelijke
wereld welkom en wenste me toe dat ik nu niet alleen op
de schouders van wetenschappers zou staan, maar zelf
ook de schouder zou zijn waarop anderen kunnen staan.
En wat wil ik die wens graag in vervulling brengen. Ik
heb als promovendus, als doctor maar ook als lector op
vele wetenschappelijke schouders gestaan, dat is onder
andere te zien aan het theoretisch kader van zowel mijn
proefschrift als mijn lectoraatsonderzoek. In de loop van
de tijd heb ik ook gemerkt dat ik zelf die rol ging vervullen
voor onderzoekers. Het genot van staan op andermans
schouders heb ik doorgegeven aan kenniskringleden en
andere leergierigen.
Eerst zal ik iets meer zeggen over de schouders en het werk
van de mensen en vervolgens ook kort aanstippen van enkele
werken die ik, soms samen met anderen, heb geschreven die
beschouwd kunnen worden als schouders voor anderen.

22
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•

Op de schouders van anderen

2. Duurzame ontwikkeling als kader

common Good (1989): de publieke rol in de samenleving bij
innovaties aangaande het bijsturen van de economie naar

Ik stond (en leunde) zelf vooral op de schouders van

communities, het milieu en een duurzame toekomst. Op zijn

mijn promotor en hoogleraar aan de faculteit Economie

schouders leunde ik bij de theorie over de publieke kant van

en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen

publiekprivate sociaaleconomische samenwerking.

professor doctor René Jorna en zijn werk als contributing

Ook heb ik geleund op de schouders van de Nederlandse

editor aan Sustainable Innovation. The Organisational,

econoom en man van het bedrijfsleven, tevens voorzitter

Human and Knowledge Dimension (2006) over duurzame

van de Sociaal Economische Raad, Herman Wijffels

innovatieprocessen. Hij was verbonden aan de vakgroep

alsmede hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke

Kennismanagement en net als ik, zeer geïnteresseerd in

Verandering. Hij propageerde het grote belang van

duurzame innovatie, sociale samenwerking en kennisdeling.

wederzijds vertrouwen bij het aangaan van strategische

Hij kende de wereld van het bedrijfsleven goed, ik die van

allianties en partnerschappen. Een essentieel onderdeel van

het onderwijs en leren, dat bleek heel mooi complementair.

de succesvolle formule die het lectoraat met bedrijven heeft

Hij wees me de weg naar andere wetenschappers, waaronder

ontwikkeld voor duurzame samenwerking.

sociaaleconomen zoals Daly en Sennett. Door hem ontdekte
ik die wereld en daaraan verwante andere wetenschappers.

Eveneens leunde ik op de schouders van de socioloog Manuel
Castells, hoogleraar in de sociologie en stadsplanning,

Maar ook de schouders van Herman Daly, waren me niet

met zijn adequate beschrijving van de opkomst van een

vreemd. Een Amerikaanse wetenschapper en de stichter van

(regionale) netwerksamenleving, zoals omschreven in

de veelbelovende discipline: Ecologische Economie, zeer

zijn boek The rise of the network society. The informaton age:

betrokken bij de maatschappelijke en sociaaleconomische

Economy, Society and Culture (1996). Zijn inzichten hielpen me

impact van de aantasting van het milieu en de publieke taak

zeer bij het verder ontwikkelen van de begrippen netwerken

van overheden om deze rampzalige ontwikkelingen een

in de regio en crossovers van Zorg & Wonen& Gezondheid.

halt toe te roepen. In 1996 kreeg hij de Heineken prijs voor

In de loop van het lectoraat heb ik ook vaak gestaan op

zijn werk. Ook nu nog is hij een voorbeeld bij duurzame

de schouders van collega-lector en hoogleraar Loek

innovatieprocessen en de rol van de politiek om te zorgen

Nieuwenhuis, met name als het gaat om zijn kennis over het

voor het algemeen belang zoals hij omschreef in For the

leerpotentieel van de werkplek zoals beschreven in The learning

24
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2. Duurzame ontwikkeling als kader

potential of the Workplace (2008), omdat het leren op de werkplek

Leren op innovatieve werkplekken. Hij ontwikkelde met

één van de onderdelen was van de samenwerkingsformule van

ons veel innovatie tools en vooral veel gedachtegoed om dit

ons lectoraat. Loek kende het beroepsonderwijs en met name

verder door te ontwikkelen. Op zijn schouders stonden ook

het mbo goed en ook mijn proefschrift, want hij was lid van de

veel van de kenniskringleden uit mijn lectoraat. De inspiratie

vierhoofdige leescommissie ter beoordeling daarvan.

was wederzijds, dat maakt deze schouder nog steeds zeer
duurzaam.

Van geheel andere aard, maar ook een stevige schouder
bood de Amerikaanse socioloog Richard Sennett mij. René

Als meest recente schouders die mij steun en inzicht

Jorna was een grote fan van hem en heeft mij meegesleept

verleenden noem ik die van het echtpaar Etienne Wenger en

in zijn enthousiasme. Sennett schreef gepassioneerd over

Beverly Wenger-Trayner. Hen heb ik op aanraden en door

de persoonlijke consequenties van werken in het nieuwe

bemiddeling van Maarten de Laat ontmoet in 2015. Etienne

kapitalisme in The Corrosion of Character (1998) en het plezier

Wenger nodigde me uit deel te nemen aan hun summerschool

van samenwerken in Together. The rituals, pleasures and politics of

in California, BETREATS geheten, met als onderwerp State

cooperation (2012). Een aspect van duurzame partnerschappen

of the art of cooperation-models. Ik heb van hen zeer veel

en contexten van leren die me zeer aansprak en waarop we

geleerd over het leren in netwerken, door hen als eerste

steunden bij het inrichten, figuurlijk en fysiek, van duurzame

benoemd als praktijklandschappen en de convenerrol bij

en sociale innovatieontmoetingsplaatsen en ruimten.

Lerende Netwerken in hun boek dat het gehele lectoraat
heeft gefascineerd en geïnspireerd Learning in Landscapes of

Een zeer belangrijke plaats namen de schouders in van

Practice (2015). Eén van de drie onderzoeksprogramma’s van

Maarten de Laat, hoogleraar sociaal leren, met bijvoorbeeld

ons lectoraat (die van Convenerollen in Lerende Netwerken) is

zijn werk Enabling professional development networks: how

hierop gebaseerd.

connected are you? (2012). Met name omdat Informeel leren
en leren in netwerken steeds actueler werden in ons lectoraat,
mede vanwege de bevindingen over de toename van informeel
leren op de werkplek en onze wens om daar meer van te
weten te komen. Zijn schouders staan onder één van onze
drie onderzoeksprogramma, namelijk die van (Informeel)

26
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Op eigen schouders

2. Duurzame ontwikkeling als kader

- Delies, I en Bosker, F (2020), ‘’Pleisterplaatsen die onderwijs &
werkveld verbinden’’, Boiten Boekprojecten: Amersfoort.

Tot mijn grote geluk, hebben gedurende de twaalfjarige

Ook als E- book te verkrijgen.

lectoraatsperiode mijn eigen schouders hier en daar ook mogen
fungeren als steun voor anderen. De inzichten zoals die door

- Delies, I en Bosker, F (red.). (2020) ‘’Verbindingskracht in

mij (met redactie van Fokko Bosker als landschapsjournalist,

vluchtige tijden’’, Boiten Boekprojecten: Amersfoort.

de schouders van Maarten de Laat en bijdrages van vele

Ook als E- book te verkrijgen.

anderen) in vijf boeken zijn omschreven, hielpen daarbij. Ten
behoeve van de afsluiting van het lectoraat en mijn afscheid

Uit de Podcastserie: “Op reis in de Regionale Kenniseconomie”

zijn eveneens prikkelende podcasts gemaakt, waarin

(2020):

gereflecteerd wordt op de opgedane inzichten.
- Podcast 1: “Samenwerken, waardecreatie en duurzame innovatie
- Delies, I. (2009) “Verbindingskracht & Combinatievermogen.

in Noord-Nederland.”

Een empirisch onderzoek naar kennisallianties tussen

Interview met Ineke Delies, Lector en interviewer Akke Folmer.

beroepsonderwijs (ROC) en bedrijfsleven”.
Ook als E-book te verkrijgen.

- Podcast 5: “Waardecreatie van student-leren op de werkplek.”
Interview met hoogleraar Maarten de Laat en Interviewer

- Delies, I. (2017) en Bosker, F (red.) “Verhalen over Verbindingen.

Anke Arts.

Regionaal comakership al doende leren & ontwikkelen”,
Leeuwarden/Groningen: Stenden hogeschool en ROC Alfacollege. Ook als E-book te verkrijgen.
- Delies, I. en Bosker, F ( 2020) “45 Vervolgverhalen als bruggen
tussen beroepsonderwijs en werkveld ,nu en straks.” Leeuwarden/
Groningen: NHL Stenden hogeschool en ROC Alfa-college.
Ook als E-book verkrijgbaar.
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3. Conceptueel Model en
Onderzoeksagenda
Op grond van de opdracht, het theoretische kader én de
overkoepelende onderzoeksvraag zijn het conceptueel
model en de onderzoeksagenda ontwikkeld. Conform dat
model is door ons nader onderzocht hoe nieuwe regionale
samenwerkingsstructuren de ontwikkeling van nieuwe kennis
bevordert en hoe dit, zodra deze combinatie tot stabiele
uitkomsten leidt, bijdraagt aan duurzame innovatie in de
regio. Daartoe hebben we een onderzoeksagenda ingericht.

Ons Conceptueel Model
Het Conceptueel Model heeft vier variabelen met hun
onderlinge verbanden :
A: duurzame innovatie in de regio B: samenwerkingsvorm/structuur C: kennisontwikkeling/ waardecreatie en
D: Procesondersteuning door onderhoud van vorm en proces.
Voor wat betreft de variabelen is het geheel op de volgende
manier verbonden met de theorie van de Triple P voor
duurzame ontwikkeling:
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Variabele A: Duurzame innovatie in de regio met Planet.

3. Conceptueel Model en Onderzoeksagenda

die verklaard kunnen worden door de combinatie van:

Variabele B: Samenwerkingsvorm/-structuur met People en
Variabelen C: Kennisdeling en waardecreatie en

•

D: Procesondersteuning met Profit.

- Publiekprivate samenwerking mbo/hbo en bedrijven

Samenwerkingsvorm/-Structuur:

- Regionaal

De inrichting van
het Conceptueel Model			

- Duurzame partnerschappen op basis van wederzijdsheid
en vertrouwen
- Multidisciplinair

Om de inrichting van het Conceptueel Model te begrijpen,

- Multilevel

is het goed eerst een toelichting te geven en nog eens de

- Complementair

overkoepelende onderzoeksvraag te tonen, want het model is

- Al doende samen leren in netwerken

ontstaan nadat de onderzoeksvraag was geformuleerd:
•

Kennisdeling en -creatie:

Hoe kan duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie

- Crossovers in (praktijk)kennisdomein en infrastructuur

versterkt worden door nieuwe samenwerkingsvormen tussen

- Kennisontwikkeling

beroepsonderwijs en bedrijfsleven/werkveld te ontwikkelen in

- Opleiden en werkplekleren

combinatie met kennisdeling en -creatie? Aanvullende vraag: Hoe

- Regisseren (leiderschap en convenerrollen) en onderhouden

kunnen deze processen ondersteund worden?

van lerende publiek
- Private samenwerkingsnetwerken

De kernconcepten van deze onderzoeksvraag zijn:

- Organiseren van context van leren

- Duurzaamheid

- Kennisborging en waardecreatie

- Regionale samenwerking
- Kennisinnovatie

•

- Regio

- duurzaamheids uitkomsten/resultaten (Triple P)
•

Duurzaamheid:

Mediërende Procesondersteuning:

– onderhoud van duurzame vormen en processen
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3. Conceptueel Model en Onderzoeksagenda

Aan de hand hiervan is het Conceptueel Model ontwikkeld

Deze vier variabelen verhouden zich tot elkaar met

dat bestaat uit vier variabelen en hun kenmerken.

verbanden. Om die verbanden goed te kunnen duiden,
moeten de variabelen met hun kenmerken, in een bepaalde

A: Duurzame innovatie in de regio met één kenmerk:

volgorde worden bekeken en geduid: Eerst B, dan C, dan

duurzame partnerschappen met hun uitkomsten en

B & C, dan D en invloed op B & C, dan A en dan invloed B

nextsteps.

& C & D op A. Hierbij is sprake van een complex proces
van

wederkerigheid/wederzijdsheidsrelaties

tussen

de

B: Samenwerkingsvorm/structuur met zes kenmerken:

variabelen en daarmee in het geheel van de samenhang en

de combi mbo/hbo en bedrijfsleven/werkveld, regionale

onderlinge invloeden binnen het Conceptuele Model.

binding, partnerschappen op basis van wederzijdsheid en
vertrouwen, multidisciplinair en complementair ingericht,

De variabelen en hun onderlinge verbanden vormen samen

multilevel en al doende samen leren in netwerken.

bijgaand conceptueel model.

C: Kennisdeling en -creatie/ epistemologisch met vijf
kenmerken: kennis-crossovers, opleiden en werkplekleren,
regisseren en onderhouden van lerende publiekprivate
samenwerkingsnetwerken, organiseren van de context van
leren, kennisborging en waardecreatie.
D: Procesondersteuning door onderhoud van vorm en proces
met twee kenmerken: ReCoMa-laboratoria als vorm van
onderhoud en verbindingskracht en combinatievermogen
als proces van onderhoud.
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Verbinding met de Triple P van duurzaam
ontwikkelen
Het Conceptueel Model is gebaseerd op de Triple P voor
duurzame ontwikkeling: Planet, People Profit. We hanteren,
zoals in de toelichting op ons theoretisch kader reeds is
aangegeven, een combinatie van diverse definities van deze
Triple P. Planet is in onze context: Place/regio, People is in
onze context: Partners in samenwerking, Profit is in onze
context: Process van kennisdelingen en -creatie

Onderzoeksagenda
Het Conceptuele Model, mondt uit in een onderzoeksagenda.
Deze is ingericht met de lectoraatspartners uit het bedrijfsleven.
Gedurende de gehele lectoraatstijd gold de agenda als rode
draad voor de onderzoeken van de kenniskringleden, met ieder
hun eigen toepassingsonderwerp. De onderzoeksagenda kent
drie programma’s, die in de loop van het lectoraat ontstonden
naar aanleiding van veranderende accenten in de regionale
werkpraktijk, onderzoeken en innovatievraagstukken.
• Programma 1: Crossovers GezondheidWonenVrijetijd,
vanaf 2009 t/m 2020. Zoals het project HLH (Healthy Lifestyle
and Hospitality) waarin het lectoraat met een ziekenhuis, twee
verzorgingshuizen, vijf bedrijven uit de gastvrijheidssector,
de ANBO en een IT-bedrijf het aanbod van “FIT and FUN” met
verdienmodel ontwikkelden voor ouderen die revalidatie
willen combineren met vakantie.
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• Programma 2: Leren op de innovatieve werkplek, vanaf
2013 t/m 2020. Bijvoorbeeld het onderzoeksproject Zorgvilla,
waarin een nieuwe vorm van Zorg & Wonen samen met
de bewoners, hun familie, het zorg- en IT-personeel en de
bevolking van de wijk werd ontwikkeld en als leerwerkplek
voor studenten, professionals en burgers is ingericht.
• Programma 3: Lerende Netwerken, vanaf 2017 t/m 2020.
Bijvoorbeeld het RIF (regionaal InvesteringsFonds) ReCoMaproject, waar we bij negen projecten/netwerken onderzocht
hebben hoe en in welke mate het leren in netwerken het
concept van regionaal samenwerken versterkt.

Het Conceptuele Model én de onderzoeksagenda toetsten we aan
de werkelijkheid in de praktijk waar we onderzoek in deden: de
praktijk van de samenwerking op innovatieve vraagstukken die
zich bij zowel beroepsonderwijs als bedrijven voordeden. De
uitkomsten maakten soms dat we bijstelden. Zo waren we ons
er altijd goed van bewust dat de praktijk en niet het model de
werkelijkheid is en bleef ons lectoraat levendig en in ontwikkeling.
Op de uitkomsten ga ik uitvoeriger in, omdat ze relevant zijn voor
de aanbevelingen die het lectoraat, na twaalf jaar onderzoek en
praktijkleren op het snijvlak van onderwijs en werkveld, u als
reisgenoot wil meegeven.
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4. Bevindingen in praktijk en theorie

Wat houdt ons reflectie- en
ontwikkelprogramma in?
Met het oog op de afsluiting eind december 2020 en
duurzame overdracht van de erfenis van het lectoraat,
zijn we in 2020 bezig geweest om inzicht te krijgen in

We wilden het laatste lectoraatsjaar afsluiten met twee
complementaire grote onderzoeken, de praktijk en de
theorie betreffende het lectoraat. Onderzoek naar wat het
lectoraat het onderwijs, bedrijfsleven en de wetenschap
heeft gebracht en wat men als next steps zag voor
verduurzaming en doorontwikkeling van het gedachtegoed
van het lectoraat: de praktijk. En daarnaast en daarbij ook
zelfreflecterend onderzoek naar de verbindingen tussen
ons Conceptuele Model en de praktijk van onze eigen
onderzoeken: de theorie. De beide onderzoeken vormen
samen het reflectie- en ontwikkelprogramma.

de lectoraatsopbrengsten en de duurzaamheid daarvan
na 2020. Dit hebben we gedaan door middel van diverse
onderzoeken die we gebundeld hebben in het reflectieen ontwikkelprogramma, een programma waarmee we
zowel reflecteren op de opbrengsten van het lectoraat als
vooruit kijken naar hoe en wat onderwijs samen met het
bedrijfsleven hebben ontwikkeld om duurzaam verder
mee te kunnen gaan. Dit alles met de bedoeling om onze
erfenis te omschrijven en te vertalen in adviezen over
doorontwikkeling en overdracht daarvan naar anderen.
Twee stromen
We onderscheiden bij onze reflectie twee ‘Stromen’, zoals
Daan Andriessen dat noemt in het essay dat hij samen met
Carola Hageman schreef Praktijkgericht Onderzoek in de
Etalage (2013). Stromen die zich bij alle lectoraten voordoen:
De Praktijkstroom met vooral reflectie op toepassing en
inbedding van de kennis en kunde in de praktijken en de
Kennisstroom waarin vooral gereflecteerd wordt op eigen
lectoraatskennisontwikkeling.

40

41

Verbindingskracht in vluchtige tijden

4. Bevindingen in praktijk en theorie

In de Praktijkstroom, die vooral door de praktische

ze discrepanties tussen de praktische uitkomsten van die

toepassingen in ons praktijklandschap meandert, reflecteren

onderzoek en het theoretische conceptueel model en hoe

we met name op de opbrengsten en waarde van de

duiden ze dit?’ In deze kennisstroom zouden we ook reflecteren

lectoraatskennis bij onze gebruikers in het beroepsonderwijs

met een groep van wetenschappelijke collega’s op de relatie

en bedrijfsleven/werkveld en de verduurzaming daarvan onder

tussen bevindingen van de kenniskring met betrekking tot de

andere middels vervolgstappen, de zogenoemde Next Steps.

toepassingen van het Conceptueel Model én de bevindingen

Hierover hebben we gereflecteerd met twee groepen, partners

van de valorisatie binnen onderwijs & bedrijfsleven en de

uit beroepsonderwijs en partners uit het bedrijfsleven die

relatie met hun eigen wetenschappelijke bevindingen.

actief hebben geparticipeerd in het lectoraat. Dat onderdeel

Dat onderzoek is helaas vanwege de coronapandemie niet

van het reflectie- en ontwikkelprogramma noemen we: Wat

uitgevoerd.

heeft het lectoraat gebracht. De onderzoeksvraag daarbij luidt:
‘Wat heeft zowel het Conceptueel Model (met de variabelen en

We hebben in beide onderzoeken data en informatie

hun kenmerken) als het gehele gedachtegoed van het lectoraat

opgehaald

het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de praktijk

interviews en peerreview tussen de kenniskringleden

concreet en zichtbaar gebracht en hoe gaan ze dat verder door

onderling, met en tussen ruim 170 deelnemers van beide

ontwikkelen in hun eigen praktijk?’

stromen: 115 uit het onderwijs, rond de 40 uit bedrijfsleven

middels

enquêtes,

werksessies,

schouwen,

en 20 kenniskringleden. We hebben daarbij ook gezocht naar
In de Kennisstroom, die vooral door de theorie van ons

samenhang tussen theorie en praktijk. Onze bevindingen zijn

praktijklandschap met lerende netwerken stroomt, reflecteren

verwoord in conclusies en adviezen voor de verduurzaming

we met name op hoe wij, de kenniskringleden van het

en overdracht van de lectoraatserfenis en ons kennisdomein.

lectoraat, het Conceptueel Model toegepast hebben in onze

Enkele wetenschappers waren bereid hierover mee te

eigen projecten en onderzoek. Dat onderdeel van het reflectie-

denken en actief te participeren in het eindcongres van het

en ontwikkelprogramma noemen we: Onderzoek naar ons

lectoraat op 3 december 2020, waar de bevindingen van beide

Onderzoek. De onderzoeksvraag daarbij luidt: ‘Hoe en in welke

onderzoeken als rode draden in verweven zijn. Hieronder volgt

mate is het Conceptueel Model (met de variabelen en hun

een introductie en toelichting op de bevindingen, eerst van het

kenmerken) terug te zien in de praktijk van de onderzoeken

onderzoek uit de Praktijkstroom en daarna van het onderzoek

van de kenniskringleden (en soms hun studenten), waar zien

uit de Kennisstroom
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Het praktijkonderzoek naar wat het
lectoraat heeft gebracht
Bij dit onderzoek hebben we middels enquêtes, werksessies

4. Bevindingen in praktijk en theorie

De drie allerhoogste van alle scores op wat het lectoraat aan de
partners uit onderwijs en bedrijfsleven samen heeft gebracht
was volgens de respondenten:

en interviews ruim honderdvijftig lectoraatspartners uit
beroepsonderwijs en bedrijfsleven individueel en groepsgewijs

1. Toepassing van lectoraatsgedachtegoed in de persoonlijke

gevraagd om hun bevindingen per variabelen en overall te

ontwikkeling van docenten, werknemers en managers,

geven over wat het lectoraat hen gebracht heeft. We hadden

2. Tastbare resultaten in de leer- en werkpraktijk van en binnen

in februari 2020 de bevraging van de onderwijsgroep afgerond

zowel onderwijs als bedrijven,

en de voorbereidingen klaar voor de groepen bedrijfsleven en

3. Kennis over en inzicht in ontwikkeling en uitbreiding van

wetenschap. Toen kwam in maart corona ten tonele en we

netwerken en speciaal van Lerende Netwerken.

konden we die laatste twee groepen niet adequaat bevragen.
Helaas konden we zo ook niet goed wetenschappelijk

Voor beide partijen zijn dit de belangrijkste kennisinnovaties

gefundeerd zicht krijgen op de diverse verbanden waar we

geweest. Dat zegt iets over de praktijkgerichtheid van het

zo nieuwsgierig naar waren. Maar toch hebben we nog een

lectoraat. Blijkbaar zijn de partijen in staat geweest de kennis

overvloed aan informatie opgehaald en die gecombineerd met

goed in de eigen werksetting toe te passen.

de tijdens het lectoraat verworven inzichten. Op grond daarvan
kunnen we u nu toch een selectie van onze bevindingen en

Daarnaast zijn ook overeenkomsten en verschillen opgevallen

duidingen geven.

tussen de scores van enerzijds het onderwijs en anderzijds
het bedrijfsleven op wat het lectoraat hen aan waarde heeft
gebracht. De overeenkomsten en verschillen heb ik voor u op
een rijtje gezet.
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Overeenkomsten

Verschillen

Onderzoek: Bij beide groepen scoort ‘onderzoek’ opvallend hoog,

Convenerrol, Voor het bedrijfsleven lijkt dit een onderwerp dat

waarbij óok het bedrijfsleven dit in hun top drie plaatst. Je zou

nog weinig beelden oproept, terwijl het voor het onderwijs

kunnen zeggen dat ieder vanuit de eigen praktijk graag elkaar wil

een onderwerp is waarop professionalisering plaatsvindt.

ontmoeten in het verder ontwikkelen van kennis over hoe samen

Wij hanteren de definitie: ‘Convenerrol’ is de rol van iemand

onderzoek te doen en ook nieuwsgierig is naar de uitkomsten van

die partnerschappen smeedt, lerende netwerken opzet en inricht,

het onderzoek voor het realiseren van innovaties.

aan de praat houdt kennisdeling en -ontwikkeling stimuleert en
duurzaam maakt en de weg wijst naar andere netwerken. Een

Wederzijdse waardering en inspiratie: Zowel bedrijfsleven als

rol die nog in de kinderschoenen staat en een nieuw soort

onderwijs waarderen de inspiratie die zij ervaren bij het

leiderschap in netwerken behelst. Er kan bij de bevraging

lectoraatsgedachtegoed en de gehanteerde werkwijze als hoog.

sprake zijn geweest van een andere rolopvatting voor het

Dat hebben ze ook verwoord in de vele vervolgstappen. Daar sta

onderwijs, meer vernieuwend en passend bij hun taak

ik straks uitgebreider bij stil.

richting student en medewerker. Het zou kunnen dat het
bedrijfsleven dit een zaak vindt die vooral bij het onderwijs

Uitbreiding netwerken: Bijna iedereen vindt de opbrengst van

hoort, hoewel dat wel verschilt per bedrijf. Het lijkt van

het lectoraat heel hoog bij het uitbreiden van hun netwerken.

belang om de kennis over de rol van conveners en hun

Opvallend is dat het bedrijfsleven de netwerkcontacten met het

essentiële bijdrage aan lerende netwerken verder handen en

onderwijs van belang vindt om zelf kennis op te doen over leren.

voeten te geven.

Bij beide partijen wordt de verbinding mbo/hbo nadrukkelijk

Innovatiewerkplaatsen,

hoog gewaardeerd, hoewel de waardering van gezamenlijke

uitvoeringslocaties van één of meer bedrijven/instellingen

beroepsonderwijs netwerken tussen mbo en hbo onderling

waar samen met het onderwijs in concrete werkpraktijken door

fluctueert. In toenemende mate is die bij onze lectoraatspartners

bedrijfsmedewerkers, docenten en studenten gewerkt en geleerd

meer naast elkaar dan met elkaar geworden en daarmee eigenlijk

wordt aan het vormgeven van innovaties. Het bedrijfsleven

geen echte samenwerking meer conform onze opvattingen.

waardeert in de respons op onze enquête vooralsnog de

Wellicht vanwege het regionale Noord-Nederlandse karakter van

opbrengsten hiervan beduidend lager dan het onderwijs.

het lectoraat, terwijl uitbreiding van netwerken in en met andere

Dit zou erop kunnen wijzen dat dit voor het onderwijs een

regio’s ook benodigd is.

grotere innovatie is, ook omdat het hier om contexten van
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leren gaat die niet helemaal van het onderwijs zelf zijn. In
het concept van Design Based Education nemen juist die
innovatiewerkplaatsen, (ook wel genoemd: werkateliers,
living labs of buitenwerkplaatsen) een belangrijke rol in.
Hoe zich deze uitkomst daarmee verhoudt, is niet door
ons onderzocht, maar roept wel de vraag op voor welke
uitdaging dit onderwijs en werkveld plaatst.

Het theorieonderzoek naar ons eigen
onderzoek
In combinaties tussen de lectoraatskenniskringleden
en de bedrijven zijn onderzoeksvragen ontwikkeld op
grond van actuele innovatievraagstukken uit de regionale
praktijk. We kwamen er al gauw achter dat die praktijk
niet altijd een Conceptueel Model gelijkende werkelijkheid
was, gelukkig niet. Daarom hebben we in dit laatste jaar
van ons lectoraat een soort zelfreflectie gedaan op onze
theorie. Het theorieonderzoek onderzoekt de mate waarin
ons Conceptueel Model is toegepast op 21 van onze eigen
onderzoeken en hoe afwijkingen daarop te duiden. De
bevindingen van het onderzoek naar ons eigen onderzoek
gaven een beeld van de context van ons lectoraat. We zagen
dat de beide opdrachtgevers, het ROC Alfa-college en de
NHL Stenden Hogeschool door de jaren heen wat uit elkaar
groeiden. Natuurlijk veranderden in de loop der tijd ook
hier en daar relaties met en tussen bedrijven. Af en toe
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waren sommige Conceptueel Model-kenmerken niet meer
helemaal toe te passen in de onderzoeken die we deden en
waren kleine interventies nodig om die te koppelen of bij
te stellen. Dat maakte ons nieuwsgierig en riep de vraag op
waar die afwijkingen aan zouden kunnen liggen.
We zagen een paar interessante afwijkingen op de variabelen
B: Samenwerking en D: Procesondersteuning. Een paar
voorbeelden:
•

Naast de vele successen in de samenwerking zagen

we dat soms gecombineerde samenwerking tussen mbo en
hbo met bedrijfsleven niet echt aanwezig was: men werkte
dan wel naast maar niet met elkaar. De innovatievraagstukken
kwamen wel uit de gemeenschappelijke netwerken, maar de
uitwerking in onderzoeksvragen en -projecten werd meer dan
we eigenlijk wilden soms afzonderlijk gedaan door mbo en
hbo omdat het abstractieniveau, de sector, de verbinding met
het reguliere onderwijs, de beschikbaarheid van studenten
een combinatie met bedrijven in de weg stond. Er waren dan
toch ook vaak andere culturen bij mbo en hbo. Theorie en
(onderwijs-)praktijk waren niet altijd verenigbaar.
•

Hoewel multidisciplinair werken overal en veel in

onze onderzoeken werd gesignaleerd, zagen we dat multilevel
verbindingen veel minder voorkwamen in de samenwerking
tussen en in mbo/hbo. Binnen de opleidingsniveaus (AD,
BA, MA van hbo en 1 tot en met 4 van mbo) is er wel enige
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structuur en verbondenheid, maar tussen de niveaus liggen
blijkbaar stevige grenzen, organisatiestructuren en culturen
van werken. De kloof tussen hoger- en lager opgeleid speelt
ook een rol. Dat multidisciplinaire samenwerking wel sterk
aanwezig is, zou wellicht kunnen komen omdat diversiteit
als motor van innovatie wordt ervaren en het kunnen
overzien van de grenzen die men oversteekt (binnen de eigen
organisatie).
•

4. Bevindingen in praktijk en theorie

•

Verbindingskracht & Combinatievermogen als

proces van onderhoud werd in onze onderzoeken moeilijk
als zodanig herkend. Het kan zijn dat de oorzaak ligt in het
verwateren van de toepassing van het eerder opgestelde
partnerprofiel in de samenwerkingsprocessen en dat
de combinatie van deze twee elementen onvoldoende
geassocieerd

wordt

met

Het kenmerk ‘regionaal’ van variabele B leverde

onduidelijkheid op over de regioafbakening als context

Zie onder andere het boek dat dit najaar verscheen.

voor de samenwerking. De regio is moeilijk te definiëren
als één eenheid van leren en werken. De vele verschillende
definities en duidingen zijn nogal fluïde van aard en
gebruik.
•

onderhoudsprocessen

netwerken.

We ontdekten dat onderhoud van, regie op

en verduurzaming van de Lerende Netwerken in ons
lectoraat nogal eens afwezig waren, waardoor borging van
samenwerking en kennisontwikkeling moeilijk werd. Het
ontbrak zichtbaar aan een convener bij deze processen.
Waarschijnlijk, dat merkten we ook uit de reacties van onze
partners, was (en is nog steeds wel) de convenerrol dusdanig
nieuw dat men zoekende was naar labeling en uitvoering
daarvan in de praktijk.
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5. Filosofische
beschouwingen over
dé regio, duurzame
samenwerking en
grensoverschrijding
Uit bovenstaande bevindingen, zijn er twee die (mij)
in het bijzonder opvallen vanwege hun voortdurend
veranderende actualiteit en toekomstwaarde voor de
erfgenamen van het lectoraatsgedachtengoed. Het betreft
het begrip Regio, en de duurzaamheid van partnerschappen
en grensoverschrijding in crises als corona . Ik zal bij deze
bevindingen enkele filosofische beschouwingen geven, als
prelude op de afsluiting: Advies en afscheid.
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Dé regio bestaat niet

kant omarm je het omdat het zo tastbaar is en kleinschalige,

In de jaren 90 van de vorige eeuw ben ik als directielid

grijpbare communities omvat waar men elkaar nog kent en

van het mbo nauw betrokken geweest bij de vorming en

zich thuis voelt, waar saamhorigheid nog herkenbaar kan zijn.

inrichting van het Alfa-college als één van de 42 Regionale

In de digitale en online wereld zijn er meer en meer grenzen die

Opleidingen Centra’s. En toen al waren er grote discussies

steeds meer vervagen waarbij bestaande grenzen van financiën

over: wat is nu eigenlijk een regio, want er waren ROC’s op

en bestuur (natuurlijk?) niet meebewegen. Het vraagstuk van

de schaal van stad, provincie, landsdeel en combinaties

schaaldiversiteit en grensvervaging zien we overal om ons heen,

daarvan. Ons lectoraat heette ook niet voor niets: Duurzame

de coronapandemie is daar een goed voorbeeld van.

innovatie in de regionale kenniseconomie, en ReCoMa

Mij bekruipen vragen als: Zijn we niet toe aan een

(Regionaal CoMakership) was een begrip dat wij in 2010

herpositionering van de regio en herdefinitienering van de term

zeer succesvol ontdekten en bijna patent op konden

en het begrip regio? En is de rol van de regio in de economie

aanvragen. We startten met het lectoraat in de regio

eigenlijk wel toegenomen? Regionaal denken, betekent dat

Zuidoost Drenthe en daar begon de grensoverschrijding

misschien: de regio als (persoonlijk) netwerk beschouwen? We

en grenstwijfel al. We gaven er maar een slinger aan, zoals

merken bij onszelf en de vele partners van ons lectoraat, dat

mijn moeder dat noemde. Maar het bleef worstelen met het

een ieder bij regio denkt aan de eigen actieradius van denk- en

begrip regio. Een sterk staaltje van vreemde regio-vogel was

sociale omgeving. Velen trekken hun grens om de eigen fysieke

later de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord.

regio heen, die men vaak zelf definieert met eigen principes of

Die organisatie is actief in het grensgebied van Noordwest

organiseert als eigen regionale eiland.

Drenthe, Zuidoost Friesland en Noordwest Overijssel, met
veel interesses uit Groningen en gerelateerd aan Overijssel,

Ik denk dat een regio eigenlijk een netwerk is, fluïde en

Zeeland en België

divers, in allerlei schaalgroottes en te beschouwen als een
praktijklandschap met lerende netwerken, met allerlei definities

Bestaat dé regio eigenlijk wel? Ik denk van niet en dat zien we

van dat praktijklandschap. Omdat dé regio niet bestaat (maar

in de praktijk van ons eigen lectoraat. Heeft zo langzamerhand

meer en meer een variabel persoonlijk netwerk gelijkt) moet men

niet iedereen, elke onderwijsorganisatie, elk bedrijf, elke sector,

de juiste netwerken kennen om tot innovaties te kunnen komen

elke doelgroep, elk bestuur zo zijn eigen definitie daarvan?

die noodzakelijk zijn in vluchtige en onvoorspelbare tijden.

Aan de ene kant is het een begrip van niks en aan de andere

Vooral nu de coronacrisis rondwaart, is het kennen van de juiste

54

55

Verbindingskracht in vluchtige tijden

5. Filosifische beschouwingen over dé regio, duurzame samenwerking en grensoverschrijding

partners en participeren in die regionale innovatienetwerken

Ik ben een echt grenskind, geboren in Klazienaveen met een

van overlevingsbelang. In de regio die je gezamenlijk definieert

vader uit het Duitse Georgsdorf en een moeder uit het Drentse

en afbakent als een netwerk met veel grensoverschrijdende

Erica en heb nu een huisje en vrienden vlak over de grens in Bad

kleurrijke activiteiten. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Daartoe

Iburg die we nu niet meer kunnen bereiken. In ons lectoraat

hebben we voorbeelden te over uit onze eigen netwerken, zoals

hebben we twee grote en succesvolle onderzoeksprojecten

de verbinding tussen Fryslân en Zeeland, die bewijzen dat regio’s

gedaan naar binationale regiosamenwerking Nederland-

(zijnde netwerken) ook gezamenlijk kunnen optrekken en met

Duitsland. Daarmee heeft het lectoraat aan de wieg gestaan

elkaar overeenkomende problemen/kansen kunnen tackelen.

van de oprichting van het Rijnlandinstituut. Als er iets is

Duurzame samenwerking en
grensoverschrijding in coronatijden.

waar we levendig en slimmer van zijn geworden, is dat wel
het grensoverschrijdende karakter van onze ontmoetingen.
Moeilijke tijden maken we nu mee, bij gesloten grenzen.

Hoewel dé regio niet bestaat, zijn er wel grensproblemen.
Bij zowel geestelijke als fysieke grensgebieden en wellicht

De grenzen open houden: Maar juist bij corona hebben we

in deze vreemde tijden meer dan ooit. Op een regenachtige

de echte duurzame partnerschappen boven zien komen

zondagmorgen, toen ik deze lezing aan het voorbereiden

drijven en gezien hoe mensen, gedreven door urgentie,

was, hoorde ik in het radioprogramma OVT van de VPRO

ondernemerschap en innovatievermogen tóch geestelijk en

een interview met de schrijver Jaap Robben vanuit de

later ook concreet grenzen openen en overbruggen. Want als

erfgoedlocatie ‘Grenslandmuseum’ te Dinxperlo. Robben

er iets is wat je nodig hebt in deze akelige tijden, is dat toch

was partner in het Erfgoedfestival Gelderland 2020 en kenner

zeker wel het hebben van goede partners en sterke (lerende)

van de situatie van het Nederlands-Duitse grensgebied tussen

netwerken om samen te ontdekken waar de nieuwe routes

Dinxperlo en Sudwick. De zeer herkenbare bevindingen van

liggen in de praktijklandschappen waarin we ons bewegen

hem waren dat de aandacht voor grenzen juist nu van groot

en waar onze toekomst ligt. Dat geldt ook breder, ook voor

belang is omdat de fysieke (en geestelijke?) grenzen in deze

de vier beroepsonderwijsorganisaties binnen dit lectoraat,

coronatijden meer gesloten worden dan open gaan. Iets wat

intern, met en tussen elkaar, en voor de lectoraatspartners

hij, en ik ook, nog nooit eerder zo sterk had meegemaakt en

uit het bedrijfsleven. Ik beklemtoon het nog maar eens.

waar hij (en ik ook) zich zorgen over maakte.

Innovaties zijn relationeel, ook over grenzen heen.

56

57

Verbindingskracht in vluchtige tijden

5. Filosifische beschouwingen over dé regio, duurzame samenwerking en grensoverschrijding

Naar buiten blijven gaan: In ons onderzoek naar wat het

Enkele opmerkelijke verschillen waren ook aanwezig. Het

lectoraat gebracht heeft, hebben we partners ook bevraagd

onderwijs noemt vaak vervolgplannen met betrekking tot het

op vervolgstappen in de samenwerking. Vanwege corona

curriculum en de organisatie, aandacht voor onderzoek en

zou wel niemand zin hebben om daar op in te gaan, dachten

reflectieruimte, hier en daar nader advies van de lector. Dit alles

we. Maar dat was toch echt niet zo, met gemak konden

tamelijk algemeen geformuleerd, vaak als wens omschreven, en

we vervolgstappen en -acties “taggen” waarvan 22 bij 45

intern gericht. Bedrijven noemen vooral de concrete acties die

bedrijven en 39 bij 31 onderwijspartners. En daar zagen we,

ze gaan doen op de korte termijn in eigen bedrijf en daarbuiten,

naast veel overeenkomsten toch ook wel enkele verschillen

meermaals gericht op samenwerking met andere bedrijven en

tussen beroepsonderwijs en bedrijven.

daarbij open staand voor advies.

De meest opvallende overeenkomst was het willen
voortzetten van lerende netwerken. En daarbij ook het

Bij crises zien we dat het onderwijs zich reflecterend terug trekt,

digitaliseren van vele dingen. Zowel het bedrijfsleven als

intern gericht is op eigen organisatie en het bedrijfsleven zich

het onderwijs zijn in deze coronatijden heel druk bezig zich

doenerig richt op de buitenwereld en verbindingen met andere

te digitaliseren om die contacten en verbindingen met hun

bedrijven aangaat om te kunnen overleven. Combinaties tussen

studenten/docenten en werknemers/klanten die niet fysiek

beide houdingen komen natuurlijk wel hier en daar voor. Dat

mogelijk zijn toch online te kunnen realiseren. Hiermee

het onderwijs meer binnen blijft en het bedrijfsleven meer naar

ligt met name voor onderwijsinstellingen meteen een grote

buiten gaat, heeft onze aandacht nodig. We moeten ons voor

kans om de positie die ze innemen bij levenlangleren te

de broodnodige saamhorigheid inspannen en de vele sterke en

versterken met digitaal aanbod voor grotere en andere

brede samenwerkingsverbanden die er (ook door toedoen van

onderwijsdoelgroepen.

zeker

ons lectoraat) nu al zijn, een toekomst blijven geven. Dat gaat niet

behoefte te hebben om online leren sterker in te zetten en

vanzelf, dat is razend moeilijk. Verworven samenwerking komt

hun medewerkers op die manier voor te bereiden op nieuwe

te voet maar gaat te paard. Een belangrijke les hebben we echter

ontwikkelingen en kennis.

al geleerd : corona laat ook zien wie je duurzame partners zijn.

Het

bedrijfsleven

lijkt

Namelijk zij die de ander daadwerkelijk opzoeken en zich actief
en blijvend verbinden.
Eigenlijk waren en zijn het doel en de opdracht van het lectoraat
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Brug Bellingwolde
Vlagtwedde
Verbindingskracht
in vluchtige
tijden

nog nooit zo actueel en nodig geweest als nu: Versterken van
duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie door
nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen in combinatie
met kennisdeling en -creatie tussen beroepsonderwijs en
bedrijfsleven en het ondersteunen van deze innovatieprocessen.
En dan komt onze samenwerkingsformule als geroepen. Juist
nu we gaan afsluiten, denken we dat als er iets is dat actueel is en
noodzaak heeft, het meer dan ooit de opdracht van dit lectoraat is.
Eerlijk gezegd op de vraag hoeveel van de vervolgstappen
echt uitgevoerd worden de komende tijd, tijdens en na
corona, heb ik geen antwoord. Ik ben er nog niet zeker
van dat het heel ruimschoots zal gebeuren. En daarom
roep ik u in deze afsluitende lezing op gebruik te maken
van onze erfenis om reisgenoten van elkaar te blijven in
praktijklandschappen zonder grenzen. Gidsen genoeg in
huis om daar de weg te wijzen. Kennis en ervaring zat!.
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6. De kracht van
duurzaam verbindend
blijven
Niet alleen wil ik u meenemen in mijn kanttekeningen dat dé
regio niet bestaat en alle grenzen open moeten blijven, maar
ook in een persoonlijke overdenking over (maatschappelijke)
tendensen die de samenwerking raken tussen mbo en hbo. Ik zie
die ook bij de zeer interessante en unieke lectoraatscombinatie
van beide partijen in ‘mijn’ lectoraat. Ik heb gemerkt dat de
bevindingen uit ons reflectie- en ontwikkelprogramma dit
ook breder laten zien bij strategischer beroepsonderwijs
partijen als de CvB’s van Alfa-college, NHL Stenden Hogeschool,
Friesland College en Hanzehogeschool Groningen en bij
sociaaleconomisch gerichte wetenschappers als Castells,
De Laat, Sennett en zeer onlangs ook Michael Sandel.
Ontwikkelingen die ik bij de afsluiting van het lectoraat en mijn
afscheid niet onopgemerkt wil laten.

6. De kracht van duurzaam verbindend blijven

Samenwerken en de Sandel-waarschuwing:
Er is al enige tijd een ontroerend mooie tendens van
sterkere samenwerking tussen mbo en hbo, ons lectoraat
is daar een voorbeeld van. De motivaties daarvoor zijn zeer
divers, zoals eerder aangestipt. Maar er is ook een beweging
gaande van uit elkaar groeien. Dat bemerkten we al bij het
onderzoek naar ons eigen onderzoek: bij de afwijkingen
van het Conceptueel Model op de samenwerking tussen
mbo en hbo, staat als nummer 1: het ontbreken van de
gecombineerde samenwerking tussen mbo en hbo met
bedrijfsleven zoals ik hiervoor al verduidelijkte.
Innovatieve vraagstukken worden vaak beschouwd als het
gebied van de hoger opgeleiden uit hbo en wo, zij hebben
strategischer connecties in het bedrijfsleven, zijn aan het
management en het beleid gerelateerd en de geboden
reflectie is intellectueel. Mbo-ers zijn de doeners van de
praktijk, de uitvoerende werknemers en hun reflectie is die
van het klussen doen. Lectoraten horen bij hbo, practoraten
bij mbo. Hoe hoger je opleiding hoe interessanter je bent
als innovator. En hoe meer mensen in de maatschappij
hbo of hoger opgeleid zijn, hoe beter voor de regionale
kenniseconomie. Het is in mijn optiek een buitengewoon
vreemde opvatting die nog wijd verspreid is. Naast dat
er andere culturen zijn binnen de onderwijsorganisaties
zijn die er ook tussen de onderwijssoorten. Hoog en laag,
proberen zo hoog mogelijk te komen op de onderwijsladder,
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die eigenlijk tevens de maatschappelijk en economische

zorgmedewerkers is en neemt het respect voor hen toe.

ladder is. Door velen wordt gepropageerd dat het wenselijk

Waar zouden we zonder hen zijn. Ons lectoraat is twaalf

is zo hoog mogelijk op die kennis-ladder te komen. Als je

jaar lang een tuin vol ruimte voor die saamhorigheid

wilt, kun je daar komen en kom je niet zo hoog, dan heb je

geweest. Ook wij hebben het verschil, maar toch vooral ook

dat zelf gewild.

de overeenkomsten gemerkt tussen mbo en hbo, en zijn
dat altijd blijven stimuleren en uitdragen. Laten we letten

Ook in ons lectoraat merkten we dat natuurlijk, het was voor

op de waarschuwing van Sandel, dat we niet in de valkuil

beide partijen erg wennen dat bij ons echt altijd op grond

stappen dat de mate van hoger opgeleiden de hoogte van

van wederzijdsheid en complementariteit samengewerkt

het geluk van een samenleving bepaalt. Laten we, vooral

werd door mbo en hbo-kenniskringleden, studenten,

als publieke partij en met onze krachtige partnerschappen,

docenten, directies en bestuurders. Dat ging in het begin

vooral uitdragen dat saamhorigheid en vakmanschap

beter dan later, ook wij hadden last van de opkomende

de sterkte van een maatschappij mee(r) bepaalt. En dat

tendens dat opleidingsniveau kennelijk de graad van succes

samenwerkingsverbanden als die van het lectoraat op dit

is in heel veel gebieden in je leven en de maatschappij.

punt goud waard zijn. Dé succesfactorhierbij is, ik benadruk

En dat raakt me pijnlijk, want er zijn andere waarden en

het nogmaals, het “Blijvend verbindend” als vervolg op

normen die, wat mij betreft, daar boven staan.

“Verbindingskracht & Combinatievermogen”.

Ik heb me, zoals u misschien hebt gemerkt, wel eens
gestoord aan dat gebrek aan saamhorigheid. Je bent soms
al een loser als je lager opgeleid bent, want wat je wilt kun
je. En het is meer en meer je eigen schuld als leren niet
lukt, want je hebt kansen genoeg gekregen en stimulansen
volop. Ook het wederzijdse respect tussen mbo en hbo
raakt daarmee soms uit het zicht. Mét Michael Sandel merk
ik dat er een soort slijtage in de solidariteit tussen hoger
en lager opgeleiden is. In coronatijden stellen we verrast
vast hoe groot de maatschappelijke kracht en inbreng van
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Aanbevelingen

dat niet alleen ten goede aan relevant onderwijs, maar juist

1. Duurzaamheid

Laat

de

en temeer aan een vitale regio. Nu al bijvoorbeeld is bewezen
&

dat de ontmoeting tussen en het gezamenlijk optrekken van

Combinatievermogen over gaan in een nieuwe succesfactor:

succesfactoren

Verbindingskracht

opleidingen en werkveld in lerende netwerken veelbelovende

“Duurzaam verbindend ”. Dit is zowel een karaktertrek, een

pleisterplaatsen opleveren, zoals u in de reisgids Pleisterplaatsen

werkwoord, een situatie, een opdracht, een cultuur, een sfeer en

die onderwijs & werkveld verbinden kunt lezen.

een taak voor anderen en u zelf: als persoon, als organisatie, als
netwerk, als partners en als samenleving.

4. Leiderschap en opleiden

2. Diversiteit

Leid (samen) Conveners op: Schenk veel aandacht aan het

Stimuleer en bevorder meer ruimte voor diversiteit bij het inrichten

(samen) opleiden, scholen en begeleiden en positioneren van

van innovatiesamenwerking. Vanwege de bescherming van het

Conveners als leidende verbinders. Het is een ‘21 century skill’

algemeen belang en het helikopterzicht van onderwijsorganisaties

voor velen. Pak die kans binnen de publieke taak en als up to

over vele kennisdomeinen, is dit zeker een taak voor het

date beroepsonderwijs. Neem hiertoe zo spoedig mogelijk het

beroepsonderwijs. Profileer daarbij de kerntaak van het mbo

initiatief en breng zo het bestaande vak- en kennisgebied op een

en hbo: leren, formeel en informeel, in werkpraktijken. Verbind

hoger plan voor allen die in netwerken willen of moeten leren

nadrukkelijker het doorlopend en al doende multilevel en

en werken. Nu en straks. Dat is een welkome profilering van het

multidisciplinair leren in publiekprivate netwerken. Diversiteit is

huidige reguliere beroepsonderwijs voor de toekomst.

de motor van innovatie. Aandacht die sterker dan nu hard nodig is.

5. Saamhorigheid
3. Onderhoud

Word ambassadeur van saamhorigheid en ‘practice what you

Zet sterker in op het onderhoud van lerende netwerken en

preach’. Gebruik het gedachtegoed van het lectoraat daar

neem daarbij als beroepsonderwijs het voortouw. Onze

actief bij en bouw bruggen bij verschillen, maak nieuwe

bevindingen wijzen er op dat daar behoefte aan is, in de

verbindingen, breid het aantal pleisterplaatsen uit en koester

huidige netwerksamenleving. Het is ook concreet als wens

de waarde die door ons soort samenwerking gecreëerd wordt

uitgesproken door onze onderwijs- en bedrijfslevenpartners.

voor de maatschappij, voor het nut van allemaal.

Zij hebben behoefte aan het verwijzen naar, wegwijs maken
in en onderhouden van lerende netwerken. Uiteindelijk komt

66

67

Verbindingskracht in vluchtige tijden

Brug Tilbat ininRoegwold
Verbindingskracht
vluchtige tijden

Persoonlijke aanbevelingen/ wensen, waar ik mij graag mee
wil blijven verbinden:
•

Ontwikkel een Handboek Convener online en
fysiek voor en met onderwijs, onderzoek, 		
bedrijven, overheden en burgers over de theorie
en de praktijk van verbindend leiderschap
bij lerende netwerken, vorm daarbij een
innovatie- platform voor kennisdeling en 		
-ontwikkeling

•

Doe vervolgstappenonderzoek naar de concrete
uitvoering en duurzaamheid van de 			
next steps die de huidige lectoraatspartners 		
hebben geformuleerd.
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Uitleiding

Uitleiding

En maak wat moois van de erfenis die het lectoraat u heeft
gebracht.
En zoals ik en u allemaal wel waarschijnlijk weet, maar toch
ook telkens weer opnieuw moet ervaren: Innovaties kunnen

Als combinatie van afsluiting en afscheid. Dank aan allen

niet zonder afscheid nemen ontstaan, want afscheid schept

die op het congres van 3 december al naar de lezing hebben

ruimte voor nieuwe dingen. Ik ga pionieren in andere

geluisterd die als basis diende voor dit naschrift. En dank aan

of soortgelijke landschappen vol vrije ruimte en terra

al diegenen die met ons, en met mij, hebben samengewerkt

incognita. Waar dat weet ik nog niet, maar hoop u ook daar

en samen geleerd, dank aan allen die dit lectoraat mogelijk

heel graag weer te ontmoeten.

hebben gemaakt op zo’n hartverwarmende manier. Waarbij
het laatste jaar , vanwege corona de koers zo vaak weer

Afscheid nemen is niet gemakkelijk, helemaal niet op

bijgesteld moest worden. Dank aan allen voor wijze raad en

deze manier. Op papier en daardoor toch wat afstandelijk.

reflectie en aan hen die mij hebben kunnen verdragen (ja

Maar goed: dikke kus en omarming aan een ieder.

ik besef dat ik een vreemde vogel ben) en me geïnspireerd

Het ga u goed en moge er veel Verbindingskracht en

hebben, natuurlijk vooral mijn partner Siemon, maar met

Combinatievermogen op uw pad komen in mooie en

hem velen. En ik wil ook stil staan bij hen die hier nu en

verrassende Praktijklandschappen. Waar ook ter wereld,

vandaag niet meer bij ons zijn, maar hun erfenis liefdevol

maar zeker ook dichtbij.

aan ons hebben overgedragen. Ook al noem ik ze nu niet bij
hun namen, we missen ze.
Ik dank alle reisgenoten en hoop dat zij blijven genieten van
al het waardevolle en moois dat duurzame verbindingen
ons brengen, gelardeerd met saamhorigheid. Neem het
voortouw om dit door te zetten. U hebt daartoe aan het eind
van het lectoraat veel kapitaal aangereikt gekregen met de
bijdrages van zoveel partners in ontwikkeling van allerlei
pluimage: Omarm ze, straks als het weer kan na corona.
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Luisteren: (podcastst)
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Podcast 5: ‘Waardecreatie van student-leren op de werkplek.’
Interview met hoogleraar Maarten de Laat

Podcastserie: Op reis in de Regionale Kenniseconomie

en Interviewer Anke Arts.

(2020) Te beluisteren via:
regionalekenniseconomie.nl/congres/podcasts/

Podcast 6: ‘Innovatief leren in buitenwerkplaatsen.’

open.spotify.comshow/5XAyywbUb5ALZWO1atUzVT

In gesprek: Nanda Vinken, Berry van Holland
en Ilse Boersma.

Podcast 1: ‘Samenwerken, waardecreatie en duurzame
innovatie in Noord Nederland.’ Interview met Ineke Delies,

Podcast 7: ‘De legacy na 12 jaar lectoraat.’

Lector en Interviewer Akke Folmer.

In gesprek: Sebo Boerma, Ineke Delies en Patty Veen.

Podcast 2: ‘Crossover gezondheid, wonen en vrije tijd.’
In gesprek: Kenniskringleden Harold Hofenk
(Sportstudies Hanzehogeschool) Mariam Janssen
(Gezondheidsstudies Hanzehogeschool) en Interviewer
Patty Veen (Sport en Bewegen).
Podcast 3: ‘Samen leren, co-creatie en duurzame innovaties in
de regio.’ Interview met Karin Veldhuizen en Brigitte Nitsch.
Podcast 4: ‘Gericht leren in een sociaal netwerk.’
In gesprek: Sebo Boerma (Lerende organisaties. bos
Ontwikkeling in Organisatie), Anna Veeneman
(Strategie en beleid – Alfa-college), Martin Groters (ETFI &
NHLStenden Hogeschool) en Coby Arents
(Strategisch opleiden – Treant).
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Raadplegen
(De lectoraatskenniskring anno 2020)

Animatiefilm ReCoMa-Lab:
lhttp://youtu.be/JCwcahXKwdU

Alfa-college en NHL Stenden:
Ineke Delies: na 1 januari 2021: ineke.delies21@gmail.com

Engelstalig filmpje over ReCoMa-Lab:
http://youtu.be/OlXAuWK93Co

Alfa-college:
Els Geurts ge.geurts@alfa-college.nl

'Fit & Fun proefvakantie 55-plussers':

Patty Veen p.veen@alfa-college.nl

https://www.youtube.com/

Astrid Veenstra am.veenstra-smeltink@alfa-college.nl

watch?v=1fYoNfgDHV4&feature=youtu.be

Nanda Vinken n.vinken@alfa-college.nl

Internationaal Innovatie Project Toerisme en Recreatie:

NHL Stenden hogeschool:

https://www.youtube.com/watch?v=yVQ7AlPXmTk

Anke Arts anke.arts@nhlstenden.com
Latifa Benhadda latifa.benhadda@nhlstenden.com

Presentatie ‘Verhalen over Verbindingen’

Akke Folmer akke.folmer@nhlstenden.com

https://www.youtube.com/watch?v=RGVoiQ-lVbo

Martin Groters martin.groters@nhlstenden.com
Diana Leigh diana.leigh@nhlstenden.com
Brigitte Nitsch brigitte.nitsch@nhlstenden.com

Friesland College:
Jan van der Meulen j.van.der.meulen@fcroc.nl
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Hanzehogeschool Groningen:
Jantine Bouma j.t.bouma@pl.hanze.nl
Harold Hofenk h.g.hofenk@pl.hanze.nl
Berry van Holland b.j.van.holland@pl.hanze.nl

Verder lezen, luisteren, kijken en raadplegen

Vier Illustraties van
een aanpak

Mariam Janssen m.janssen@pl.hanze.nl

Illustratie 1: Netwerktool Waardecreatie bij het programma RIF

Werkveld:
Sebo Boerma(Bos oio) seboboerma@bosoio.nl
Coby Arents (Treant) c.arents@treant.nl

ReCoMa-Lab.
Uit : ‘KOERS, magazine over regionaal comakership’, oktober 2015
Alfa-college, Groningen. Special Regionaal Comakership:

Journalistiek:
Fokko Bosker (Bosker tekstwerk) F.Bosker@planet.nl

‘Onderwijs maken we samen.’
Context: Een belangrijke uitkomst van het gedachtegoed
van het lectoraat is de inbedding ervan in het strategische
meerjarenbeleid middels innovatieprogramma’s en lerende
netwerken. De honorering door het ministerie van OCW van
een zogenaamd RIF (Regionaal Investerings Programma)
project: het vierjarige programma ReCoMa, is een echte mijlpaal
geworden voor zowel lectoraat als Alfa-college, waarin vele
partners van het lectoraat actief participeerden.
Deze illustratie geeft een toelichting op het onderzoek dat
door het lectoraat is gedaan bij het project RIF ReCoMa, met
enkele voorbeelden van resultaten van de netwerk- tool met
betrekking tot waardecreatie, zoals die in samenwerking tussen
het lectoraat en de Open Universiteit is ontwikkeld en toegepast.
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De onderzoeksvraag luidt: Hoe kan door al doende leren in

Deelvraag 1 is beantwoord door leidinggevenden (17),

lerende netwerken het concept ‘Regionaal Comakership’ op

van wie één of enkele medewerkers in de deelprojecten

een hoger plan gebracht worden en welk leiderschap vereist

actief zijn. Daarbij is ook hun leernetwerk in kaart gebracht.

dit?

Dat netwerk geeft weer hoe de leidinggevenden
met elkaar verbonden zijn in leerrelaties.

•

Deelvraag 1:

Wat is de relatie tussen het Regionaal Co-makership in de

Deelvragen 2 en 3 zijn beantwoord door de deelnemende

lerende netwerken va de RIF en de innovatiestrategie van

docenten en bedrijvenpartners (140) een vragenlijst voor

het regionaal comakership in het Alfa-college?

te leggen waarin werd gevraagd naar motivatie, naar de
randvoorwaarden voor deelname en naar hoe ze met elkaar

•

samenwerken in het deelproject. Achtenveertig deelnemers

Deelvraag 2:

Welke invloed heeft al doende leren in en tussen netwerken

hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Daarnaast is ook

op het ontwikkelen en versterken van het concept Regionaal

het leernetwerk van deze deelnemers in kaart gebracht.

Comakership en welk verbindend leiderschap is daarbij
Enkele conclusies:

effectief?

•

positief stimulerende factoren,

Deelvraag 3:

Welke persoonlijke leer- en samenwerkingsopbrengsten
verweven
doende

deelnemers
leren

binnen

Motivatie en een gevoel van eigenaarschap zijn

en

professionals

regionale

middels

netwerken,

al

waarin

-

Er is een toenemende verbindende manier van 		
leiderschap waarbij initiatieven uit de groep een
podium wordt gegund.

publiekprivaat in comakership gewerkt wordt aan relevante
innovatievraagstukken?
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Samenvatting Leidinggevenden over ReCoMa

Vier Illustraties van een aanpak

is dat de leerrelaties van leidinggevenden zelf veelal naar
boven zijn gericht: daar halen ze kennis als ze zaken niet goed

Leidinggevenden die langer betrokken zijn bij het

weten. Interactie met hun docenten, die deelnemen aan het

programma Rif ReCoMa zijn ten opzichte van de

programma en het leren van de ervaringen vanuit het Rif-

0-meting zich meer bewust van de waarde van Regionaal

programma worden in de interviews nauwelijks genoemd.

Co-makership. En ze denken na over de mogelijke

De analyse van het leernetwerk van de leidinggevende

verduurzaming van deze manier van samenwerken.

ondersteunt dit (zie figuur 2). Er zijn nauwelijks leerrelaties

Het beeld van Regionaal Co-makership verbinden zij

met deelprojectdeelnemers zoals docenten; deze zijn

ook aan andere innovatieprojecten en zij geven invulling

er alleen wanneer de leidinggevende een dubbelrol als

aan Co-makership met m.n. de eigen locatie en regio

deelprojectleider heeft. De relaties zijn veelal stervormig,

voor ogen. Uit de interviews blijkt dat deze leidinggevenden

met een top-down-contact. Dat betekent dat het netwerk

het belang van kennisdelen inzien, maar zoekende zijn

een combinatie is van verschillende spinnen-in-het-web die

naar de invulling van hun rol daarbij. De verdieping van

hun kennis delen met de mensen onder hen. Gelijkwaardige

betekenisgeving aan ReCoMa en de uitvoering ervan zijn

wederkerige leerrelaties zijn er weinig. Dit is vergelijkbaar

vooral te zien in de gesprekken met leidinggevenden

met vorig jaar (zie figuur 1), wel is het aantal leerrelaties

die langer dan een jaar betrokken zijn. Zij noemen

toegenomen.

bijvoorbeeld het belang van taal en de manier waarop er
over ReCoMa wordt gesproken. Het wordt nog te vaak ‘een

Projectdeelnemers over ReCoMa

project’ genoemd valt hen op en dit roept het beeld op

De

van monitoring en sturing, niet van al doende leren en het

werkveldpartners) zijn, net als vorig jaar, allereerst gevraagd

ontwikkeltraject dat er in de kern mee bedoeld wordt.

naar hun beeld van Regionaal Co-makership. Waar vorig jaar

deelnemers

(projectleiders,

docenten

en

vooral de samenwerking tussen onderwijs en werkveld in
1-meting

algemene zin werd genoemd, wordt nu m.n. door docenten

De leidinggevenden signaleren dat het ontwikkelproces

ook de waarde voor de student benoemd. Deelnemers uit

grotendeels plaatsvindt in de deelprojecten, bij de

het onderwijs hebben een rijker beeld van wat het model

deelprojectleiders, docenten en studenten. Opvallend

inhoudt, bij werkveldpartners is er weinig veranderd.
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Samenvatting

LEERNETRELATIES DEELNEMERS

Figuur 3: Leernetwerk projectdeelnemers 0-meting

Het leernetwerk in de 1-meting is ten opzichte van de

Figuur 4: Leernetwerk projectdeelnemers 1-meting

0-meting verdicht: er zijn meer leerrelaties ontstaan en ook
tussen de verschillende locaties van het Alfa-college zijn

VOEDINGSBODEM VOOR INNOVATIES

meer lerende contacten zichtbaar (zie figuur 3 en 4. Dat

De voedingsbodem voor het programma is vergelijkbaar

betekent dat kennis en innovatie zich makkelijker over het

met die van de 0-meting: mensen zijn ook nu overwegend

Alfa-college kunnen verspreiden. Binnen het leernetwerk

enthousiast en gemotiveerd. Het helpt ze dat nu duidelijker

van de deelnemers zijn nog veel ster-relaties zichtbaar:

is wat er van ze verwacht wordt. De deelprojecten zijn

enkele deelnemers zijn spinnen in het web.

allemaal van start gegaan en docenten, studenten en
werkveldpartners hebben meegedraaid in innovatieve
projecten. Er worden ook enkele probleemgebieden
gesignaleerd door de deelnemers. De dagelijkse gang van
zaken in het onderwijs is nog niet ingericht op de nieuwe
vraag

van

projecten.

Docenten,

studenten

en

deelprojectleiders lopen tegen praktische zaken aan als
bijvoorbeeld roostering. Een RIF-programma wordt in
een aantal projecten vormgegeven naast het reguliere

Figuur 1: Leernetwerk leidinggevenden 0-meting

onderwijs, waardoor het voor enkele docenten lastig is
om deel te nemen. Projectleiders en docenten geven aan
dat er ook andere kwaliteiten en vaardigheden van hen
gevraagd worden. Projectleiders constateren, net als enkele
leidinggevenden, dat de ontwikkelingsgerichte doelstelling
van ReCoMa botst met harde projecteisen en dat dit in de
praktijk niet altijd verenigbaar is. Voor werkveldpartners is
het niet altijd duidelijk vanuit welke context of welk project
samenwerking wordt gezocht.
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Illustratie 2:
Column in Hoogeveensche Courant, november 2010

Samen ter Meervaart
“Ja met Bert, zit je al in de trein?” In de stiltecoupé fluister ik in
mijn mobiele telefoon terug: ”Ja, tuurlijk. Ben bijna in Assen,
zit in de eerste coupé van het eerste treinstel.’’ ”Dan stap ik daar
ook in”. ”Prima, tot zo.’’ In Meppel en Zwolle voegden zich nog
twee mensen bij dit gezelschap. En zo begon een mooie reis
van vier mensen naar Amsterdam en terug. Drie directeuren
van bedrijven uit de regio Hoogeveen en één lector ook uit
Figuur 3: Leernetwerk projectdeelnemers 0-meting

die contreien. Op weg naar een internationale conferentie
over een leven lang leren binnen het hbo en het regionale
bedrijfsleven. Wij waren gevraagd om iets te vertellen over
onze manier van samenwerken in Hoogeveen en de redenen
voor Captains of Industry om hierin te investeren.
Daar zaten we dan op een mooie doordeweekse dag samen
in de trein. We hadden nog nooit samen een presentatie
gegeven en het moest ook nog in het Engels! We moesten

Figuur 4: Leernetwerk projectdeelnemers 1-meting

ons gezamenlijke optreden toch nog wel even oefenen. In de
stiltecoupé bespraken we heel zachtjes de presentatie nog
eens en wie wat hoe zou zeggen. Maar wat is dát ongemakkelijk
en lachwekkend om samen als Nederlandstalige Engels
met elkaar te spreken. Voor het goede doel dan maar. Het
werd een hilarische en leerzame heenreis. Toen we station
Amsterdam Centraal naderden begonnen de mannen opeens
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écht serieus te worden en stil hun spiekbriefjes herlezend

presenteerde vervolgens zijn bedrijf ‘RUMA Rubber’ en

zich te concentreren op hun bijdrage straks in de Meervaart.

vertelde over de noodzaak van investeren in kennis voor

Ik schreef ook nog gauw wat aantekeningen achterop de

bedrijfsinnovatie en hoe hij met voortdurende bijscholing

presentatie.

van zijn werknemers voor elkaar heeft gekregen. Bert Pathuis
lichtte ‘de CorestaGroup’ toe en gaf aan dat de zogenaamde

Het taxiritje naar het congrescentrum duurde langer dan

kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven niet alleen door het

we dachten, en het gebouw leek ons akelig leeg. Heel ver

onderwijs zou moeten worden overbrugd, maar ook actief

achter in het gebouw hoorden we gelukkig toch stemmen:

door het bedrijfsleven. Hij illustreerde dit met zijn inzet van

de Engelstalige lezingen waren al in volle gang. We liepen

hbo-stagiaires en onderzoeksopdrachten. Joost Bogers stond

naar de zaal waar wij geacht werden te presenteren en

stil bij zijn bedrijf ‘Hoomark’ en de motiverende werking

installeerden ons alvast, in afwachting van het publiek.

die er voor de werknemers uitgaat van het bijhouden van

De drie zakenmannen namen plaats achter een grote tafel

een goede opleiding door een levenlang te leren. Ik gaf een

met een zwart kleed en keken de zaal in, ik moest direct

toelichting op de manier van samenwerking in Hoogeveen

achter het spreekgestoelte staan. Al gauw kwamen de eerste

tussen bedrijven en het lectoraat en sloot af met enkele

toehoorders binnen. We haalden diep adem: Tja, waarom

concrete resultaten in deze regio. We zagen tot onze verbazing

vonden we ook alweer een leven lang leren zo belangrijk

dat er buiten ons geen enkele combinatie onderwijs-

en hoe kwam het ook alweer dat we zo goed samenwerkten

bedrijven aanwezig was, wel waren er veel beleidsmensen uit

daar in Hoogeveen ( the city of Highveen…..????) . Het liep

ministeries en onderwijs. “Onze” drie Captains of Industry

echter wonderwel. De één na de ander hield een puntig,

waren eenzame vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

humoristisch en overtuigend verhaal over onze versie van A

Jammer, maar wel mooi dat ze nou nét uit Hoogeveen e.o.

LifeLong Learning in Zuidoost Drenthe, the SouthEast of the

kwamen! En niet verwonderlijk eigenlijk dat het hbo en

Dutch Province of Drenthe.

bedrijven in Ierland (evenals enkele hogescholen in Limburg
en Amsterdam) graag zo spoedig mogelijk met ons willen

Paula Karsten beet de spits af, zij introduceerde de Stenden

samenwerken, liefst dit jaar al. We zien wel, we will see. In de

hogeschool en gaf aan hoe belangrijk actuele kennis is

tussentijd kunnen we onze Engelse spreekvaardigheid nog

voor huidige en toekomstige beroepsbeoefenaars. Gé Bax

bijschaven, ook een kwestie van een levenlang leren.
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Illustratie 4: Opbrengst lectoraat en vervolgstappen
De lijst met vervolgstappen die onderwijs & werkveld benoemen
is tot stand gekomen op basis van uitkomsten enquêtes onder
partners van het lectoraat in 2019 en 2020 en interviews.

Drenthe
•

Studenten bij de werkpraktijk betrekken.

•

Multidisciplinair leren op de werkvloer door 		
studenten en docenten

•

Geopark Hondsrug wil graag met lector werken 		
aan advies voor Zeeland t.a.v. Geopark in wording
Schelde-delta.

•

Meer praktijklessen op locatie.

•

Biblionet Drenthe vraagt om hulp bij het
formuleren van de strategie om de nieuwe 		
werkwijze in de Bibliotheek van de toekomst
vorm te geven.

•

Huis ter Zeijen wil graag het concept voor
Levenlang wonen verder uitwerken en invullen 		
met studenten in de hoedanigheid van een 		
werkatelier op locatie.

•

De Maatschappij van Weldadigheid wil het 		
gevormde lerend netwerk graag voortzetten met 		
de betrokken onderwijsorganisaties van mbo en 		
hbo in Noord-Nederland.

•

Gedachtegoed lectoraat plek geven in nieuwe 		
curriculum ad Leisure Management en ad 		
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Vier Illustraties van een aanpak

Hotel Management door sleutelpartners daarbij

Friesland

te betrekken.

•

Pleidooi voor voortzetting kenniskring Fryslân

Vorm geven aan duurzame relaties met werkveld 		

•

Voor Pleisterplaatsen van lectoraat een 		

bij praktijkopdrachten van studenten.

tourarrangement ontwikkelen om kennis te delen.
•

Aandacht voor noodzaak om Toerisme 		

Groningen

Collectief

•

Behoefte aan creatieve meedenkers in 			

Fryslân (TCF) door te ontwikkelen tot een lerend

vormgeving uitbreiding leef- en leerhuis Chavah 		

netwerk.

voor jonge moeders.
•

•
•

•

•

Verbinding maken tussen multidisciplinaire

Toepassen van methodiek Citizen Science in 		

kenniskring Fryslân van het lectoraat en Design

woonwijk Vinkhuizen in Groningen 			

Based Education dat als onderwijsmethodiek

waarbij burgerparticipatie centraal staat.

door NHL Stenden Hogeschool wordt toegepast.

Practoraat Vitaal Groningen! vorm geven in 		
doorlopende leerlijn mbo, hbo, universiteit.

Overijssel

Bij lectoraten en practoraten in de kenniskring

•

Een verbinder zoals het lectoraat Duurzame 		

ook een student en/of juniorlector benoemen

ontwikkeling in de regionale kenniseconomie is

om betrokkenheid van studenten bij 			

blijvend nodig om de samenwerking tussen

onderzoeksthema’s te vergroten.

onderwijs en werkveld blijvend te ondersteunen.

Aandacht voor het opleiden tot en aanstellen van 		
innovatiedocenten. Mogelijk te tackelen in
een nieuwe leergang die recht doet aan hybride 		
leeromgevingen en rolverandering docenten.

•

Meer ingeroosterde structurele tijd in onderwijs
voor teamontwikkeling en reflectie.

•

Behoefte aan database in de vorm van infotheek 		
waarin kennis en kunde is opgeslagen.
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Verbindingskracht in vluchtige tijden

Regio-overstijgend
•

Aanhalen van banden kenniscentra en (emeritus)
lectoren Fryslân en Zeeland en verbindingen
blijvend vastleggen op thema’s gezondheid en 		
vitaliteit.

•

Kennis en ervaring van het lectoraat over 		
verbindingen met het werkveld om innovaties van
de grond te krijgen beter inbedden in de opleidingen.

•

Pleidooi om onderzoek naar multilevel en 		
multidisciplinair leren blijvend vorm te geven
om een doorlopende onderzoekslijn naar 		
betekenisvol leren in de praktijk te ontwerpen.

•

Samenwerking tussen onderwijsorganisaties in
middelbaar-, hoger beroepsonderwijs en
universitair onderwijs op bestuurlijk niveau 		
steviger funderen.

•

Hoe organiseer je diversiteit volgens het adagium
van The strength of weak ties.

•

Opleiden van conveners die netwerkdata kunnen
duiden en de kaarten van het kennislandschap 		
kunnen lezen en daarin de weg voor onderwijs &
werkveld kunnen vinden.
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