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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

In dit eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding van dit onderzoek, de
inleiding in de probleemstelling en wordt stilgestaan bij de onderzoeksvraag die
daaruit naar voren is gekomen die de basis vormt voor het onderzoek. Er worden
drie aanleidingen besproken. In paragraaf 1.1 gaat het over de bredere taakstel-
ling voor het beroepsonderwijs, in paragraaf 1.2 wordt de relatie tussen de ken-
nis-economie en de veranderde taak van het ROC aangestipt en in paragraaf 1.3
wordt ingegaan op de gevolgen hiervan voor de nieuwe ROC taakstelling. Er
worden twee problemen gesteld: in paragraaf 1.4 wordt de impasse in innovatie
aangehaald en in paragraaf 1.5 wordt de relatie tussen duurzame relaties en suc-
cesvolle kennisinnovatie besproken. In paragraaf 1.6 ten slotte wordt de onder-
zoeksvraag verkend.

 

1.1 BREDERE TAAKSTELLING VOOR HET BEROEPSONDERWIJS:
PUBLIEK EN PRIVAAT

De samenleving is voortdurend in beweging. Dit heeft te maken met sociaal-eco-
nomische veranderingen zoals globalisering, wereldwijde verspreiding van infor-
matie door ICT, snel verouderende kennis. Vernieuwing van kennis is belangrijk
om aan te kunnen sluiten op die bewegingen. De huidige economie wordt van-
wege de grote rol die kennis bij de veranderingen speelt, ‘kenniseconomie’ ge-
noemd en heeft (ook) effect op de leer- en werkcontext binnen school en bedrijf.
Het onderwijs heeft hierbij een belangrijke taak te vervullen door scholing en
kennis die up to date is aan te bieden en die daartoe soms geïnnoveerd moet
worden. Het beroepsonderwijs moet andere kennis overdragen dan ze tot nu toe
deed, haar scholingsaanbod meer gaan richten op doelgroepen als de zittende
werknemer en intensiever gaan samenwerken met het bedrijfsleven. Deze nieuwe
taken liggen ten grondslag aan kennisallianties tussen het beroepsonderwijs en
het bedrijfsleven waarbij men samen kennisinnovatie tot stand wil brengen in
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verband met de wijzigende competentie-eisen die door het werkveld aan werk-
nemers en leerlingen worden gesteld. 

Met name het Middelbaar Beroeps Onderwijs, dat ruim 60% van de beroeps-
scholing verzorgt, heeft een flinke vergroting van de taakstelling gekregen bij de
invoering en de tussenevaluatie (in respectievelijk 1996 en 2000) van de Wet op
het verzorgen van Educatie en Beroeps Onderwijs: de WEB. De publieke taak is
verruimd en een private taakstelling is toegevoegd. Naast de reeds bestaande
publieke taak van het leveren van kwalitatief goed onderwijs moet ook:

1. het competentiegericht leren ingevoerd worden;
2. aan een ieder die dat wenst drempelloze toegang worden verleend tot haar

onderwijs;
3. sociale cohesie en maatschappelijke participatie gestimuleerd worden;
4. de regionale economische infrastructuur ondersteund worden met passend

onderwijs; 
5. scholing op maat verzorgd worden voor het bedrijfsleven, niet alleen re-

gulier maar ook commercieel.

En in dat laatste zit de toegevoegde private taakstelling. De ROC’s hebben met
name op het gebied van de relatie met het bedrijfsleven een uitbreiding van hun
publiek-private taakstelling gekregen.

Ze moeten samen met het bedrijfsleven een leven lang leren stimuleren via nieu-
we combinaties van Leren&Werken en gezamenlijk een bijdrage leveren aan re-
gionale versterking. Dat dit niet zo eenvoudig is, wijst de dagelijkse praktijk uit:
ROC’s en ook bedrijven worstelen met de vormgeving van die samenwerkings-
relaties, kennisinnovatie komt maar moeizaam van de grond en er zijn veel leer-
lingen en werknemers die nog niet beschikken over de nodige bijgestelde compe-
tenties. Het gaat dan ook om complexe vormen van samenwerking waarbij zowel
de korte als de lange termijn aangehouden moeten worden in een omgeving die
voortdurend verandert en dat met partners waarmee men inhoudelijk nog niet
eerder zo heeft samengewerkt.

Hoe het antwoord op de vraagstukken van kennisinnovatie wordt geformuleerd,
hangt voor een groot deel af van hoe de samenwerkingsrelatie wordt geformeerd.
Een goede relatie tussen ROC’s en bedrijfsleven vergroot de kans op een succes-
volle kennisinnovatie.
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In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt eerst nader ingegaan op de
sociaal-economische veranderingen die de aanleiding vormden voor de nieuwe
taakstelling van ROC’s, op de uit het veranderende werkveld voortvloeiende be-
hoefte aan kennisinnovatie en op de impact die deze behoefte heeft op de relatie
ROC-Bedrijfsleven. Vervolgens wordt ingegaan op de nieuwe manier waarop
met elkaar samengewerkt moet worden ten gevolge van de gewijzigde verhou-
dingen en welke invloed samenwerkingsrelaties hebben op kennisinnovatie.

1.2 DE KENNISECONOMIE EN DE VERANDERDE TAAKSTELLING
VAN HET ROC

De sociale veranderingen die leiden tot een kenniseconomie, zijn door Paul
Schnabel (2000)samengevat met de term ‘de vijf I’s’ van:

1. informalisering,
2. intensivering,
3. informatisering,
4. internationalisering,
5. individualisering.

Op het economische vlak doen zich vergelijkbare veranderingen voor (Van der
Berg, 2004).

 

1.2.1 De vijf I’s en veranderingen op het sociaal-economische vlak

Uitgaande van de vijf I’s van Schnabel en de schets van Van der Berg zijn de
sociale en economische veranderingen als volgt te karakteriseren:

1. Informalisering
Schnabel geeft aan dat we informeler zijn geworden in het leggen en
vasthouden van contacten en relaties, we hebben lossere omgangs- en
organisatievormen en gaan gemakkelijker korte/tijdelijke ad hoc verbin-
dingen met elkaar aan. We kennen sociale verbanden die vluchtiger van
aard zijn geworden. Van der Berg schetst dat dit ook voor het werk geldt:
werkverbanden duren korter en worden vaker op parttime- dan wel op
uitzendbasis aangegaan, werkrelaties worden informeler.
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2. Intensivering
Allerlei werk- en productieprocessen worden sneller, compacter, korter,
efficiënter. De productiestructuur verschuift van bewerkingsgericht naar
procesgericht waardoor andere kennis en vaardigheden van werknemers
gevraagd worden: vanwege de complexiteit van processen ontwikkelt
zich een beroepscultuur van samenwerking op expertise, beroepenvelden
vermengen zich met elkaar en er ontstaan nieuwe specialisaties, nieuwe
beroepen komen sneller op, kenniscycli zijn korter en nieuwe kennis
moet direct en zo efficiënt mogelijk ingezet worden.

3. Informatisering
Door ICT-mogelijkheden is informatie wereldwijd veel beter en sneller
beschikbaar; de juiste en selectieve elektronische toegang tot kennis
wordt heel belangrijk. Gestuurd door snelle ontwikkelingen in de techno-
logie en door de globalisering van arbeidsmarkten neemt de omloopsnel-
heid van kennis toe en veroudert kennis sneller. Het vermogen tot kennis-
creatie wordt dé bron van concurrentiekracht (Nonaka en Takeuchi,
1995/2003). Kennistransfer en kenniscirculatie liggen daar aan ten grond-
slag en door informatisering van de kennistransfer wordt concurreren
sneller en beter mogelijk.

4. Internationalisering
Grenzen worden op allerlei gebieden verlegd of opgeheven, letterlijk en
figuurlijk. Grensoverschrijdend verkeer wordt gebruikelijker, grote af-
standen worden sneller overbrugd, globalisering heeft sterk toegenomen
mobiliteit van bijna iedereen veroorzaakt. Bedrijven worden gemakkelij-
ker verplaatst naar een ander land of een andere streek of samengevoegd
met andere bedrijven. De omgeving waarin men werkt wordt onder
andere door internationalisering veelkleurig en meestal ingewikkelder.
Leerlingen en werknemers moeten meer weet hebben van internationale
aspecten van hun werk, of van internationale werkomgevingen. De ar-
beidsmarkt wordt opener en de onderlinge concurrentie neemt toe.

5. Individualisering
Individuele vrijheid wordt in toenemende mate als een grote verworven-
heid beschouwd die men koestert. Persoonlijke wensen variëren sterk en
maatwerk wordt geëist bij het inwilligen ervan. Het op zichzelf gericht
zijn, leidt echter ook tot het meer op zichzelf aangewezen zijn. Traditio-
nele verbanden en sociale structuren rondom bijvoorbeeld school, kerk,
verenigingen en familie verdwijnen. Men moet voor zichzelf (kunnen)
zorgen, de baas of de samenleving doet dat niet meer. Men wordt steeds
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meer zelf verantwoordelijk gesteld voor het verloop van de eigen loop-
baan en het op peil houden van adequate kennis.

1.2.2 Impact voor het onderwijs en het bedrijf

Uit deze schets komt het beeld naar voren van een maatschappij waarin het
accent ligt op flexibiliteit. Men is gericht op de korte termijn en moet steeds
vaker (en) grotere risico’s nemen. Volgens Sennett (1998) is dit een heel
verwarrend aspect van de nieuwe maatschappij met grote invloed op en gevolgen
voor het karakter van mensen. ‘Karakter’ vat hij hierbij op als het vermogen om
ethische waarden te hechten aan onze wensen en onze relaties ten opzichte van
anderen. Om dit vermogen te ontwikkelen is loyaliteit vereist en wederzijdse ver-
bondenheid voor de langere termijn. Sennett vraagt zich af hoe (en of) ons karak-
ter zich wel voldoende kan vormen in een maatschappij waar de focus ligt op de
korte termijn en snel wisselende verbindingen. Hij is ervan overtuigd dat: “It is
the time-dimension rather than high-tec data transmission, global stock markets
or free trade, which most directly affects people’s emotional lives.” en: “Short
term capitalism threatens to corrode his character, particularly those qualities of
character which bind human beings to one another and furnisheseach with a
sense of sustainable self .” ( Sennett, 1998, pp. 25-27).

De vijf I’s hebben niet alleen grote invloed op het persoonlijke leven. Ze hebben
ook invloed op organisaties als scholen en bedrijven die een groot aandeel heb-
ben in het vormen van wie we zijn. Ze betreffen de voor deze organisaties essen-
tiële gebieden van Leren&Werken. Informalisering vraagt bijvoorbeeld van
werkgevers en bestuurders andere manieren om hun werknemers en leerlingen
aan zich te binden. Werknemers en leerlingen moeten anders omgaan met hun re-
laties met werk of school. Intensivering vraagt om andere beroepscombinaties,
specialisten naast generalisten, voortdurende kennisverwerving, andere leer-
stijlen, een andere context van leren. Informatisering vergt een andere manier van
data- en leerstofoverdracht, anders communiceren (e-learning bijvoorbeeld) en
andere manieren van informatieverwerking. Internationalisering vraagt onder
andere om een andere infrastructuur met betrekking tot mobiliteit, internationale
leerstof en uitruilbare kwalificaties. Individualisering vergt maatwerk bij loop-
baanontwikkeling en leren leren, en bij kennisverwerving.
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1 Dit is de gebruikelijke schrijfwijze om aan te geven dat het om één begrip gaat.

Veranderingen in de huidige samenleving gaan snel, zijn complex en vergen an-
dere competenties. Krachtige kennisinnovatie is noodzakelijk om deze grote om-
slag te kunnen maken. Hierbij zullen de effecten van de nieuwe kenniseconomie
zoals Sennett (1998) die beschreven heeft, tot bezinning moeten leiden met be-
trekking tot ons adaptievermogen van innovatie en de rol die duurzame en lang-
durige verbindingen daarbij (kunnen) spelen.

1.2.3 Kennisinnovatie wordt het kernbegrip

Door de sociaal-economische veranderingen veranderen ook het werk en de
werkomstandigheden. Als het werk verandert, worden er ook andere eisen ge-
steld aan de competenties van werknemers om dat veranderde werk uit te kunnen
voeren. Goed geschoolde werknemers worden steeds belangrijker. Het kunnen
beschikken over adequate kennis is daarbij noodzakelijk, en om dat te bereiken
moet de bestaande kennis geïnnoveerd worden. Om welke kennis gaat het? 

In het MBO-werkveld moeten kennis en competenties ontwikkeld worden die
passen bij nieuwe combinaties van Leren&Werken1. Toolsema (2003) geeft aan
dat er twee belangrijke verschuivingen zichtbaar zijn in de behoeftes van werkge-
vers met betrekking tot scholing van hun werknemers:

1. toenemend belang van performance (laten zien wat je kunt) binnen de
context van het beroep,

2. groeiende aandacht voor individueel gestuurd en contextueel leren (maat-
werkscholing in een contextrijke omgeving).

Hij noemt een aantal competentiecategorieën die nodig zijn om te kunnen func-
tioneren op de ‘nieuwe’ arbeidsmarkt, waaronder: sociale competenties, partici-
patieve competenties, cognitieve competenties en leercompetenties. Schumpeter
(1942) omschrijft de manier waarop ondernemers innoveren om hun overlevings-
kansen bij het kapitalisme te vergroten. Dat doen ze door het uitvinden van
nieuwe dingen of door het vinden van nieuwe combinaties van reeds bestaande
dingen. Hij onderscheidt daarbij twee soorten innovaties:
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1. nieuwe combinaties van bestaande elementen,
2. nieuwe combinaties van nog niet bestaande elementen.

Deze indeling is ook toe te passen op de door Toolsema aangegeven compe-
tentiegebieden (en goed beschouwd ook op kennisallianties tussen ROC’s en
bedrijfsleven alsmede op de combinatie van Leren&Werken). Ook daar moeten
nieuwe combinaties gevormd worden door middel van het bijstellen van bestaan-
de kennis of het creëren van geheel nieuwe kennis. Het gaat hierbij om combina-
ties op het gebied van de inhoud van kennis, dat wil zeggen competenties (ken-
nis, vaardigheden en houding) en curriculum (scholingsaanbod), en op het gebied
van de context van kennis (bijvoorbeeld de organisatie, de samenwerkingsvor-
men, de huisvesting en de locatie-inrichting). Nieuwe inhoudelijke combinaties
zijn vaak te vinden op snijvlakken van opleidingen. De onderdelen waaruit de
combi’s zijn samengesteld kunnen heel verschillend zijn. Dit hangt af van de
mogelijkheden en behoeftes uit het werkveld, en die kunnen per sector of regio
variëren. De samenwerkingsrelaties zijn juist nodig om te kunnen bepalen: aan
welke veranderingen behoefte is, nu en op de iets langere termijn.

Ook moet er kennis geïnnoveerd worden op het gebied van competenties die niet
specifiek of uitsluitend door het bedrijfsleven worden gevraagd, maar die toch
nodig zijn bij het kunnen participeren in de veranderende regionale economie, de
plaatselijke arbeidsmarkt of het beroepenveld. Dit zijn competenties die horen bij
de verbrede publieke taakstelling van ROC’s en die moeten ze aanbieden (en ver-
nieuwen) mede op instigatie van de overheden.

Deze taken staan omschreven in specifieke ministeriele notities als: “Koers BVE:
het regionale netwerk aan zet” (ministerie van OCW, 2004) en “Iedereen doet
mee” (ministeries van OCW en SZW, 2008). Het participeren van meerdere
ministeries is één van de illustraties van de brede taak die het ROC in de huidige
samenleving heeft gekregen. Soms lijkt het ROC zelfs wel de panacee voor alle
maatschappelijke zorgen en sociaal-economische vraagstukken.

Uitsluitend de veranderingen met betrekking tot de omgeving van Leren&Wer-
ken worden in dit onderzoek belicht en niet die in andere meer maatschappelijke
omgevingen omdat de samenwerkingsrelaties tussen ROC en bedrijfsleven cen-
traal staan en niet die tussen ROC en overheden of andere onderwijsinstellingen.
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1.3 GEVOLGEN VAN DE NIEUWE ROC TAAKSTELLING: ANDERE
SAMENWERKING

De uitbreiding van ROC-taken heeft er toe geleid dat er binnen het MBO veel
meer dan voorheen aandacht is voor samenwerkingsverbanden met het bedrijfs-
leven. ROC’s en bedrijven hebben immers elk op hun eigen manier belang bij het
toerusten van leerlingen en werknemers in de regio met adequate, vernieuwde
kennis. Hoe beter samengewerkt wordt tussen school en bedrijf des te beter kan
innovatie van competenties vormgegeven worden en des te beter kan vervolgens
de werknemer/leerling toegerust worden op het snel veranderende werk.

In het bedrijfsleven hangt het voortbestaan van de organisaties af van adequate
vernieuwingen van hun product of proces. Die vernieuwingen zijn zo complex,
dat daartoe partnerships met anderen aangegaan moeten worden (Nooteboom,
1998). Dat gebeurt momenteel op grote schaal in het bedrijfsleven. Deze bewe-
ging komt ook op gang binnen het beroepsonderwijs.

Bestaande samenwerkingsstructuren zijn hiervoor niet meer adequaat: ze zijn niet
flexibel, open, snel en/of inhoudelijk genoeg. Men moet op een andere manier
gaan samenwerken om kennis te vernieuwen. Van een nieuwe of andere structuur
in de samenwerking tussen beide partijen op kennisinnovatie is volgens oud-
onderwijsminister Van der Hoeven (Koers BVE, 2004) nu nog maar nauwelijks
sprake. Structurele samenwerking met anderen is echter essentieel. Dat geldt bin-
nen en tussen bedrijven en het beroepsonderwijs. Fusies binnen het bedrijfsleven
zijn usance en ROC’s zelf zijn ook het product van een omvangrijke fusiebewe-
ging in ‘eigen kring’. Deze is 10 jaar geleden ingezet, waarbij ruim 500 instel-
lingen voor Middelbaar Beroeps Onderwijs en Volwassenen Onderwijs gebun-
deld zijn tot ongeveer 40 Regionale Opleidingen Centra. De ROC’s en de bedrij-
ven hadden altijd al wel contacten met elkaar, maar die waren niet erg intensief
van aard en hadden vooral betrekking op de beschikbaarheid van stageplaatsen
voor de MBO leerlingen.

Nu moeten de contacten meer gericht zijn op vraagstukken van kennisinnovatie
die niet door de individuele partijen zelf zijn opgeroepen maar waar ze wel sa-
men een antwoord op moeten zien te geven. En dat vanuit diverse, deels gedeel-
de, belangen.
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Bij dergelijke strategisch belangrijke relaties is het essentieel om te weten wat de
partners beogen met de samenwerking. Is met name het doel van de samen-
werking onvoldoende duidelijk, dan kan een relatie nooit effectief zijn (Gary,
2004). Volgens Nooteboom (1998) gaat het er bij samenwerking vooral om dat
partners elkaar inhoudelijk kennen en gedeelde waarden hebben. Inkpen (2004)
vindt vertrouwen de belangrijkste succesfactor bij strategische samenwerking.
Daly (1989) geeft aan dat men elkaar nog zo goed kan kennen en vertrouwen,
maar dat het vooral van belang is dat men bij publiek-private combinaties een
economische waardengemeenschap vormt waarvan duurzaamheid de kern is. Al
deze vier onderzoekers benadrukken bij het geschetste profiel van de partners dat
men bij elkaar past, oog heeft voor elkaar en voor toekomstige belangen.

ROC’s zouden het voortouw moeten nemen bij het aangaan van dergelijke
relaties. Gezien hun dubbele taakstelling hebben ze er baat bij om een dusdanige
uitgangspositie in te nemen dat beide taakstellingen gewaarborgd blijven. Ze
zouden dat het beste kunnen doen door een duurzame relatie aan te gaan (hier-
over meer in Hoofdstuk 3 over Allianties en in Hoofdstuk 4 over Duurzaamheid).
Hiervoor zijn allerlei vormen en netwerkstructuren te bedenken, maar volgens
Nooteboom (1998) doet de structuur er niet toe, de cultuur telt. Mensen maken
met de kwaliteit van hun relaties de innovatie succesvol.

1.4 IMPASSE IN INNOVATIE

De grote noodzaak tot innovatie valt op, maar aantoonbare innovaties blijven uit.
De ambitie bijvoorbeeld om bij de top drie van innovatieve landen te behoren in
Europa, zoals verwoord in de Lissabon-akkoorden van 2000, halen we niet. Op
dit moment staan we zelfs gedeeltelijk in de onderste regionen, zoals blijkt uit het
Voortgangsrapport 2006 van het Nationaal Hervormingsprogramma Nederland
2005-2008 in het kader van de Lissabonstrategie (ministerie van Economische
Zaken, 2006). Dit beeld is ook te zien bij het middelbaar beroepsonderwijs. Er
rouleren veel beleidsnotities en beleidsvoornemens met betrekking tot innovatie
vanuit de overheden en belangenorganisaties. Ook in de jaarverslagen van de
ROC’s worden vele innovatieactiviteiten gemeld. Het gaat bij deze innovaties
echter veelal om innovatieprojecten die geïnitieerd zijn door derden zoals de
overheid en ondersteunende organisaties die fondsen beheren. De ROC’s hebben
daarbij meestal niet het voortouw genomen, de bedrijven ook niet. Het gaat om
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innovatie in projectvorm voor de korte termijn, toegeschreven naar allerlei lande-
lijke of Europese beleidsspeerpunten, of doelen van belangenorganisaties.

Scholen die willen participeren in dergelijk innovatieprojecten moeten voldoen
aan inhoudelijke voorwaarden van partijen die ver van de dagelijkse werkelijk-
heid van de leerling van het ROC of de werknemer van het bedrijf afstaan. Deze
innovatieprojecten worden uitgevoerd met steeds wisselende partners, die het
ROC niet zelf uitzoekt (soms zelfs niet eens kent) en zijn gericht op af te rekenen
resultaten voor de kortere termijn. De realiteit in het MBO is dat er veel van der-
gelijke innovatieprojecten zijn. ROC’s hebben de grootste moeite om in eigen
huis het overzicht te houden (50 of meer grotere projecten binnen één ROC is
eerder regel dan uitzondering) en enige inhoudelijke samenhang aan te brengen.
De innovatie beklijft niet, de wending naar competentiegericht leren en opleiden
vindt onvoldoende plaats (CINOP, 2004). Projectplannen blijven op de plank lig-
gen en leerlingen of werknemers merken niet veel van veranderde competenties.

Dit is een onwenselijke situatie, immers kennisinnovatie is juist gericht op het
verbeteren dáár van. Van structurele strategische samenwerking tussen partijen
die elkaar kennen, bij elkaar passen en elkaars belangen voor ogen hebben ook
op de langere termijn, is maar mondjesmaat sprake. ROC’s nemen het voortouw
onvoldoende en samenwerkingsverbanden met betrekking tot kennisinnovatie
komen slecht van de grond. Dat is een moeilijke en uiterst complexe aangelegen-
heid (Nieuwenhuis, 2006) maar ook zeer noodzakelijk voor zowel organisaties
als de mensen daar binnen. Daarom is bezinning nodig op het aangaan van ken-
nisallianties, met name op strategisch niveau. Met deze ‘strategische kennisalli-
anties’ worden samenwerkingsrelaties bedoeld tussen concrete organisaties die
rechtstreeks voor elkaar gekozen hebben en niet de door belangenorganisaties ge-
organiseerde projecten waarin geparticipeerd wordt door partners die via indi-
recte lijnen met elkaar verbonden zijn.

Bezinning op deze relaties is hoogst noodzakelijk, in de eigen kring van het
onderwijs en het bedrijfsleven en in gezamenlijkheid. Er wordt met name te wei-
nig aandacht besteed aan het begin van dat proces: de in te nemen uitgangspositie
bij de samenwerking op kennisinnovatie en het investeren in elkaar voor de
langere termijn. Vooral de ROC’s besteden hier weinig aandacht aan, terwijl zij
zich dat het minst van beide kunnen permitteren, zoals in de voorgaande sectie is
aangegeven. Ze zouden alleen al het voortouw moeten nemen omdat ze daardoor
de mogelijkheden tot het innemen van de juiste uitgangspositie voor zichzelf



Inleiding 11

sterk vergroten. Daar zijn echter wel visie, gericht beleid en gelijkgestemde part-
ners voor nodig (Nooteboom,1998). Bezinning is nodig op de vraag: wat is de
aard van het verband tussen een samenwerkingsrelatie en kennisinnovatie en wat
betekent dat voor de in te nemen uitgangspositie van het ROC bij het aangaan
van de samenwerking? 

1.5 DUURZAME RELATIES EN SUCCESVOLLE KENNISINNOVATIE

Een strategische kennisalliantie is ‘succesvol’ als de samenwerkingsrelatie door
beide partijen beschouwd wordt als een ‘goede’ relatie en daadwerkelijk leidt tot
kennisinnovatie. Er is sprake van kennisinnovatie als de gewenste veranderingen
in de inhoud en context van leren en werken in voldoende mate zichtbaar aan-
wezig zijn. Daadwerkelijk gerealiseerde kennisinnovatie is concreet aantoonbaar
bij en merkbaar door de leerling of werknemer.

Verwacht mag worden dat goede strategische kennisallianties meer concrete ver-
anderingen tot stand zullen brengen dan minder goede allianties. Er is sprake van
een goede relatie als die in voldoende mate ‘duurzaam’ en ‘dynamisch’ is. In de
literatuur, zoals in Hoofdstukken 2 en 3 wordt geschetst, wordt duurzaamheid ge-
noemd als de meest belangrijke conditie voor positieve samenwerkingsresultaten.
De samenwerking moet tegelijkertijd enige mate van dynamiek vertonen om de
gewenste kennisinnovatie op het juiste moment paraat te hebben. Deze com-
binatie wordt nader toegelicht in Hoofdstuk 4. Een relatie die zowel duurzame als
dynamische aspecten in zich draagt, zal beide alliantiepartijen naar verwachting
beter in staat stellen om daadwerkelijke kennisinnovatie tot stand te brengen dan
een relatie zonder die combinatie van aspecten. 

Waarom ‘duurzaam’ en ‘dynamisch’ de beste termen hierbij zijn en wat die toe-
voegen aan de bestaande terminologieën van relaties zoals ‘succesvol’, ‘geluk-
kig’, ‘adequaat’ enzovoort, heeft te maken met het vinden van de balans, zoals
Jorna (2006) dat in zijn definitie van duurzaamheid geformuleerd heeft: Iets is
duurzaam als de innerlijke structuur van het systeem in dynamische balans is met
haar omgeving. Hiermee wordt treffend de context omschreven van kennisont-
wikkeling in samenwerkingsrelaties. De definities van Jorna en Daly benoemen
beide de evenwichtigheid in de relatie tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. En daar gaat
het om bij de kennisallianties tussen ROC en Bedrijfsleven.
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1.6 ONDERZOEKSVRAAG

Door de uitbreiding van haar taakstelling moet het ROC samenwerking met het
bedrijfsleven aangaan. Ze moeten samen kennis innoveren om de bestaande com-
petenties van leerlingen en werknemers aan te passen aan het veranderende werk-
veld. Vanwege de geconstateerde impasse in die innovatie, is onderzoek nodig
naar de manier van samenwerken met betrekking tot Leren&Werken en het effect
daarvan op de concrete realisatie van de kennisinnovatie.

Ook de uitgangspositie die het ROC daarbij in zou moeten nemen is van belang.
Deze uitgangspositie zal voorwaarden in zich dragen tot succesvolle relaties, dat
wil zeggen tot relaties die de beoogde kennisinnovatie realiseren. De aard van die
relatie is daarmee de kern van het onderzoek. Verwacht wordt dat de eigenschap-
pen duurzaamheid en dynamiek aanwezig zullen zijn in die relatie. De hoofd-
vraag van het onderzoek luidt: 

Wat is het verband tussen de kenmerken van de strategische
allianties tussen ROC en bedrijven met betrekking tot kennisinnova-
tie en de veranderingen in het curriculum, de context en de compe-
tenties op het gebied van Leren&Werken bij leerlingen en werk-
nemers binnen deze allianties? (zie ook paragraaf 5.2)

Duurzaamheid binnen kennisallianties kan niet alleen op de aard van de samen-
werkingsrelatie betrekking hebben, maar ook op het proces van kennisinnovatie
als object van de samenwerking of op de gerealiseerde innovatie zelf als resul-
tante van de samenwerking. Het proces van kennisinnovatie wordt in dit onder-
zoek buiten beschouwing gelaten: dat wordt als ‘black box’ beschouwd. Uitslui-
tend de duurzaamheid van de samenwerkingsrelatie in relatie tot de gerealiseerde
kennisinnovatie wordt onderzocht. 

In de volgende drie hoofdstukken wordt de theoretische ontwikkelingen beho-
rende bij de onderzoeksvraag belicht tegen de achtergrond van de combinatie van
leren en werken. In Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de achtergronden van Le-
ren&Werken en wordt kort stilgestaan bij de inhoud van het begrip Kennisinno-
vatie, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden tot samen-
werking daarbij (gezamenlijke kenniscreatie en kennistransfer bijvoorbeeld). Er
wordt verder ingegaan op de veranderingen die gaande zijn in de combinatie van
leren en werken, de ontwikkeling van een leven lang leren, de kennis die nodig is



Inleiding 13

om het hoofd te bieden aan de sociaal-economische veranderingen en welke ken-
nis geïnnoveerd moet worden om de omslag naar de kenniseconomie te kunnen
maken.

In Hoofdstuk 3 worden de ontwikkelingen van diverse samenwerkingsvormen
beschreven, wordt het begrip ‘kennisalliantie’ gedefinieerd en wordt aangegeven
welke types strategische allianties mogelijk zijn en van welke kwaliteit ze zijn. In
Hoofdstuk 4 wordt stilgestaan bij de discussie over duurzaamheid, hoe het begrip
Duurzaamheid aan samenwerkingsrelaties (in kennis) tussen ROC’s en bedrijven
is te koppelen, en hoe duurzaamheid samengaat met dynamiek. In Hoofdstuk 5
wordt de onderzoeksvraag op basis van de theorie uitgewerkt in een conceptueel
model en worden de daar gehanteerde begrippen geëxpliciteerd. Op basis van dat
model worden enkele verwachtingen over de relatie tussen de aard van de samen-
werkingsrelatie en de gerealiseerde kennisinnovatie geformuleerd. In Hoofdstuk
6 wordt de methode van onderzoek op het empirische domein beschreven en in
Hoofdstuk 7 volgen de resultaten van dat onderzoek. In Hoofdstuk 8 worden con-
clusies getrokken en in Hoofdstuk 9 zijn aanbevelingen geformuleerd over de te
kiezen uitgangspositie van het ROC bij het aangaan van strategische allianties en
over de mogelijkheden tot vervolgonderzoek.






