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HOOFDSTUK 9

AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk worden naar aanleiding van de conclusies uit Hoofdstuk 8 twee
soorten aanbevelingen gegeven: aanbevelingen voor het ROC en aanbevelingen
voor het vervolg van dit onderzoek.

 

9.1 AANBEVELINGEN VOOR HET ROC

Dit onderzoek heeft ons geleerd dat kwalitatief goede en duurzame samenwer-
kingsrelaties nog niet automatisch tot succesvolle samenwerkingsrelaties leiden,
zelfs niet bij samenwerking tussen partijen die elkaar goed kennen en ervaren zijn
op het gebied van innovatie. Het ontbreekt met name aan voldoende dynamiek op
het gebied van transfer (overdracht) en temporisatie (timing) van de interorganisa-
tionele kennisinnovatieprocessen en het zicht op de oorzakelijke relatie tussen ver-
anderingen in de context en in de competenties. Op verbetering hiervan zou in de
samenwerking sterker ingezet moeten worden door beide partijen. 

Dit onderzoek heeft ons ook een aantal opmerkelijke zaken geleerd met betrekking
tot de rol van het ROC. Het ROC heeft soms een onduidelijk beeld van haar part-
ner. Ze vooronderstelt uitgangsposities van het bedrijf die niet kloppen, zoals de
vermeende nadruk op commerciële belangen, het versterken van de concurrentie-
positie en de veronderstelde moeite die het bedrijf zou hebben met de dubbele
taakstelling van het ROC. Het bedrijf heeft wel een duidelijk ander perspectief met
betrekking tot de tijdshorizon waarbinnen men denkt te werken: men is een kortere
tijdsspanne gewend en grotere dynamiek daarbinnen. De rol van het ROC is daarbij
wezenlijk anders dan die van het bedrijf alleen al omdat de tijdshorizon daar veel
verder weg ligt. Uit het onderzoek komt een beeld naar boven van een ROC dat
onzekerder is dan het bedrijf, maar meer gericht is op de vraagstukken van samen-
werking op kennisinnovatie. Het ROC is zich onvoldoende bewust van de kwaliteit
van de haar omringende partners uit het bedrijfsleven en maakt daar te weinig ge-
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bruik van. Investering in het aanscherpen van het beeld van haar partners en het
versterken van het eigen zelfvertrouwen zouden de resultaten van de samenwerking
ten goede kunnen komen.

Hieruit blijkt al dat aan de in te nemen uitgangspositie van het ROC twee kanten
zitten: de kant van de uitgangspositie ‘in eigen huis’ en de kant van de uitgangspo-
sitie ten opzichte van de externe partij. Het ROC moet haar eigen zaken intern beter
op orde hebben om een sterke uitgangspositie naar buiten in te kunnen nemen.

9.1.1 Aanbevelingen voor ‘in eigen huis’

De aanbevelingen in deze subparagraaf volgen de indeling van het onderzoek, dat
wil zeggen dat eerst iets aanbevolen wordt met betrekking tot de vijf hoofdkenmer-
ken van een strategische alliantie en het combinatiekenmerk Duurzaam&Dyna-
misch en vervolgens iets met betrekking tot de drie hoofdkenmerken van Verande-
ringen.

1. Wees een betrouwbare partner intern en extern, dat trekt betrouwbare part-
ners aan, het directieteam moet hierbij nadrukkelijk het goede voorbeeld
geven.

 
2. Bepaal intern goed hoe het ROC omgaat met de dubbele taakstelling, for-

muleer de gedeelde belangen bijvoorbeeld bij Contractonderwijs en bij de
maatschappelijke opdrachten en draag dat zelfbewuster uit intern en naar
de externe partners.

 
3. Ken de kwaliteit en het risicoprofiel van je eigen organisatie met name van

dat deel dat in de beoogde regio actief in gezet gaat worden bij externe re-
laties, en zet daar bewust wel/niet op in bij de samenwerking.

 
4. Laat het middenmanagement het voortouw nemen bij verdere bewustwor-

ding van het leerpotentieel van de leerwerkplek voor zowel leerlingen als
werknemers door de BPV-coordinatoren van het ROC en de praktijkbege-
leiders uit het bedrijf hier meer gezamenlijk actief bij te betrekken.
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5. Richt het onderwijs zoveel mogelijk in volgens de principes van het Duale
Leren en vergroot het besef dat de onderwijspopulatie meer en meer zal
bestaan uit zittende werknemers en verhoudingsgewijs minder uit leer-
lingen afkomstig uit het Voortgezet Onderwijs.

6. Formuleer vooraf wat je als ROC wilt en kunt veranderen in de context,
het curriculum en de competenties bij Leren&Werken en welke partners je
daarbij nodig hebt. Zorg als directie dat met name op dit punt in eigen huis
aan dynamische kennistransfer gedaan wordt tussen en met de ROC-sleu-
telfiguren die ingezet gaan worden bij die externe samenwerking

 
7. Besteed veel aandacht aan het vormen van een gezamenlijk standpunt met

betrekking tot de gewenste resultaten op de veranderingen in de onderwijs-
omgeving bij de ROC leerlingen en veranderingen in de competenties bij
werknemers en koppel dat aan het Herontwerp van de kwalificatiestructuur
van het MBO.

 
8. Laat het middenmanagement het voortouw nemen bij sturing op kennis-

transfer in de eigen organisatie en het strategisch management bij sturing
op kennistransfer tussen de organisaties, waarbij uiteraard het strategisch
management de trait d’union is tussen beide transferbewegingen

 
9. Betrek de afdeling P&O vanaf het begin bij de voorbereiding van de

samenwerkingsstrategie. Bepaal daarbij welk sociaal kapitaal het ROC in
huis heeft dat ingezet kan worden bij kennisinnovatie, hoe dat kapitaal op
voldoende sterkte komt/blijft of toeneemt door die samenwerking mede
door het gericht organiseren van kenniscirculatie, als aspect van gericht
HRM-beleid.

 
10. Zet sterker in op de mogelijkheden tot dynamiek bij kenniscirculatie ook in

relatie tot de ROC-tijdshorizon die afwijkt van die bij het bedrijfsleven.
Bepaal de eigen rol van het ROC op dit punt en draag die uit, trek je niet
teveel aan van wat anderen van je zouden kunnen denken.

 
11. Bepaal de specifieke positie van het ROC in de diverse regio’s door in

ieder geval in de kring van het management voorbereid te zijn op een ver-
anderende rol van het reguliere beroepsonderwijs in een regionale setting
met externen, vooral bij het inrichten van duaal onderwijs ook in het be-
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drijf, wat niet langer meer het alleenrecht is van het reguliere onderwijs, en
de toename van de groep zittende werknemers als onderwijsdeelnemers.

Hoe duidelijker bovenstaande geëxpliciteerd of geworteld is in eigen huis, des te
groter wordt het zelfbewustzijn en hoe beter het ROC een sterke uitgangspositie in
kan nemen naar externen. De uitgangspositie kan uiteindelijk alleen maar sterk zijn
als het ROC haar partner goed kent.

9.1.2 Aanbevelingen voor de uitgangspositie ten opzichte van bedrijven

Als het ROC intern goed weet wat men zelf voor een partner is voor externen, moet
ze ook weten welke partner goed is voor het ROC. 
 

1. De sterkte van de partner bepaalt ook de sterkte van het ROC. Het ROC
zou alleen bedrijven als partner moeten kiezen waarmee men reeds bekend
is en waarbij sprake is van naar elkaar uitgesproken wederzijds vertrou-
wen, en die meerwaarde meebrengt voor wat betreft de beoogde gezamen-
lijke veranderingen. Zicht hebben op de (hoge) kwaliteit van de relatie is
het belangrijkste element bij de uitgangspositie. Het is echter een nood-
zakelijk en geen voldoende argument. Richt per regio op strategisch niveau
een kring van kwalitatief en strategisch sterke bedrijfsdirecteuren op waar-
mee duurzame en dynamische samenwerking gewenst is en strategische
scholingsvraagstukken voor de langere termijn kunnen worden doorge-
sproken, met aanknopingspunten voor zowel bi- als multilaterale samen-
werkingsrelaties. 

 
2. De kwaliteit van de relatie, die zoals uit dit onderzoek blijkt, vaak behoor-

lijk hoog is, moet men koesteren. Het ROC maar ook het bedrijf zijn zich
hier echter te weinig van bewust en laten de mogelijkheden die de (hoge)
kwaliteit van de relaties biedt om goede relaties om te zetten in succesvolle
relaties nog teveel onbenut . Het ROC zou die hoge kwaliteit in moeten
zetten om het vermogen tot timing van innovatieprocessen en transfer van
kennis te vergroten en zou het voortouw moeten nemen door het bedrijf
aan te laten sluiten bij, of mee te laten doen met, de kennistransfercycli van
het ROC.
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3. Ook al kent men elkaar, men dient er toch zorg voor te dragen dat het doel
van de samenwerking, de rolverdeling en de beoogde resultaten (formeel)
vastgelegd worden. Het ROC moet hiertoe het voortouw nemen en dit re-
gelen.

 
4. Het ROC zou er goed aan doen zicht te krijgen op het sociaal kapitaal dat

de partner meebrengt en op de mate waarin dat compatibel is met het eigen
sociaal kapitaal in verband met de mogelijkheden voor interorganisationele
kennistransfer op alle organisatieniveaus. Deze moeten hoog zijn, anders
zal de samenwerking niet het beoogde resultaat boeken. Laat de afdelingen
P&O van de samenwerkingspartners het voortouw nemen bij het bepalen
van de mate van sociaal kapitaal en de mogelijkheden tot kennistransfer

 
5. Omdat er uit dit onderzoek is gebleken dat bij zowel het ROC als het be-

drijf onbekendheid is met voor de resultaten van de essentiële begrippen in
de kennisalliantie als: temporisatie van kennisinnovatieprocessen en dyna-
miek, moet het ROC inzicht hebben in de bereidheid en speelruimte bij de
partner tot gezamenlijke verkenning en bepaling van die begrippen. Hier-
over moeten concrete afspraken gemaakt worden voorafgaand aan de start
van de samenwerking

 
6. Er moeten afspraken te maken zijn over het stimuleren van en de controle

op de voortgang van de samenwerkingsprocessen met betrekking tot ken-
nisinnovatie, -temporisatie en -transfer: en niet alleen tussen onderwijs-
gevenden en tussen en met het management maar ook tussen onderwijs-
nemers. Deze afspraken moeten uitmonden in gezamenlijk management op
dit punt, met de middenmanagers in een leidende rol.

 
7. De gerichtheid van de partner op gezamenlijke onderwijscontexten voor

Leren&Werken moet bekend zijn en de concrete mogelijkheden tot leren
op de werkplek voor zowel leerlingen (de BPV) als werknemers (in-com-
pany leren) moet verkend zijn alvorens tot samenwerking over te gaan. 

 
8. Het ROC moet het beeld toetsen dat het bedrijf van het ROC heeft op het

gebied van de verhouding van de publieke en de private taak, de dynamiek
bij kennis transfer en de concurrentiepositie ten opzichte van andere onder-
wijsinstellingen, daar waar de beelden erg afwijken, dient afgestemd te
worden alvorens tot samenwerking over te gaan.
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 9. Het ROC moet er zorg voor dragen dat de resultaten in de innovatietrajec-
ten niet alleen door werknemers maar ook door leerlingen worden gedeeld,
nu en in de toekomst. Dit ondermeer in verband met de andere tijdshorizon
die het ROC heeft en de inzet van de kennisinnovatieresultaten voor de
langere termijn en ook voor anderen binnen het ROC.

Mocht het ROC op deze punten duidelijk haar uitgangspositie ingenomen te heb-
ben, dan hebben zowel het ROC als het bedrijf de basis voor succesvolle strate-
gische allianties. En dat betreft niet alleen de beide organisaties, maar met name de
mensen in die organisaties, en uiteindelijk vooral de aanstaande en bestaande werk-
nemers.

 
9.1.3 Aanbevelingen voor beide partijen

 Het succes van kennisallianties is: nieuwe kennis creëren, of nieuwe combinaties
van bestaande kennis (Schumpeter, 1934).Dat lijkt heel voor de hand liggend, en
dat is het ook wel, maar met de term ‘kennis’ wordt hier een groter spectrum aan-
geduid dan alleen intellectuele kennis, ook sociale kennis is van belang en daarbij
vooral kennis van de samenwerkingsprocessen en de personen in die relaties. Daar-
om wordt deze paragraaf besloten met deze subparagraaf waar ingegaan wordt op
het sociale aspect van de relaties. De twee aanbevelingen die hier geformuleerd
zijn, hebben niet alleen betrekking op de uitgangspositie van het ROC, maar op die
van beide samenwerkingspartijen en hun sociaal-economische dan wel maatschap-
pelijke context.

1. Ken uzelf en uw partner
Zoals uit bovenstaande aanbevelingen blijkt, komt er voor het ROC toch
nog heel wat kijken bij het innemen van de juiste uitgangspositie. Essen-
tieel is: ken uzelve en ken uw partner. Dat bevestigt het vermoeden dat in
Hoofdstuk 1 is geformuleerd: succesvolle strategische kennisallianties
worden gesloten tussen partijen die elkaar kennen, bij elkaar passen, voor
de langere duur bij elkaar willen blijven en gezamenlijk willen investeren
in de leerling en de werknemer waar de kennisinnovatie voor bedoeld is.
Dat betekent dat succesvolle allianties niet kunnen ontstaan in kringen die
elkaar nauwelijks kennen en door andere partijen bij elkaar gebracht zijn.
Daarom in dit kader nog een dringende sub-aanbeveling aan het ROC:
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weersta de verlokkingen van subsidiegedreven samenwerkingsverbanden
met partners die je niet kent en waar de combinatie leerling-werknemer
niet speelt en vermijd samenwerkingsverbanden waar allerlei intermediairs
de relaties leggen tussen de partijen. Een strategische kennisalliantie is
dusdanig essentieel voor de organisatie en de mensen in die organisatie,
dat de partners een rechtstreekse verbinding met elkaar moeten hebben, die
zich niet alleen op het strategische niveau, maar op alle niveaus in de orga-
nisatie (ook tussen leerlingen en werknemers) afspeelt en waar wederzijdse
kennistransfer een bloeiend leven leidt.

2. Kennisinnovatie is relationeel: investeer in langer durende relaties en sta-
biele verbindingen. Kennisinnovatie is relationeel, dat is in alle drie de
theoriehoofdstukken meermaals benadrukt (zie ook Jorna, 2006). Dat is
een heel belangrijk besef bij het innemen van de juiste uitgangspositie bij
het aangaan van strategische kennisallianties. De menselijke relatie, de
verbinding tussen mensen, de uitwisseling van (impliciete) kennis, eigen-
lijk spelen deze elementen de hoofdrol hier. Het aangaan van dergelijke
verbanden, maar ook het vasthouden en versterken daarvan is een heel
moeilijke opdracht. Nooteboom (1998) heeft daarbij de metafoor van het
huwelijk gebruikt en Nieuwenhuis (2005) noemt dat een uiterst complexe
opdracht. Het is in ieder geval een opdracht die veel voorbereiding vergt,
enige stabiliteit en continuïteit van partners en een verre tijdshorizon. Deze
opdracht wordt bemoeilijkt door de sociaal economische omstandigheden,
waar snelle vluchtige en flexibele relaties hoog in het vaandel staan en een
teken zijn van innovatief vermogen. Dat wringt, zoals Sennett (1998)
scherp analyseert in zijn boek over de verbindingen van mensen met hun
werk en hun collega’s, waarbij vluchtigheid, flexibiliteit en tijdelijke con-
tacten diepe sporen nalaten in de menselijke relaties en een groot gevoel
van verlorenheid veroorzaken. En dat is het tegenovergestelde van wat be-
oogd wordt met succesvolle strategische allianties, waar bijna alles draait
om de verbinding. 
Helaas hebben voordurende organisatorische flexibiliteit, half afgemaakte
veranderingsprocessen, snel wisselende leerling- en werknemers groepen,
frequente vervanging van sleutelfiguren, frequente bijstelling van inhoude-
lijke prioriteiten, financieel snel wisselende condities ook dit onderzoek
parten gespeeld (zie subparagraaf 9.2.1) Het is dus zaak om in deze vluch-
tige tijd waar flexibiliteit van groot belang is, een uitgangspositie te kiezen
waarbij zicht op de stabiliteit, continuïteit en sterke persoonlijke en inhou-
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delijke verbindingen voor de langere termijn de bedding vormen waarbin-
nen dynamiek (ook hoogstnoodzakelijk) kan ‘stromen’. En dat strikt in
deze volgorde: eerst duurzaam, dan dynamisch. 

Hoewel het nogal wat voorbereiding vergt, loont het innemen van de juiste uit-
gangspositie. Deze paragraaf 9.1 is gegoten in de vorm van aanbevelingen en niet
in de vorm van gestelde eisen. Een ideale uitgangspositie bestaat namelijk niet en
in lijn met de context van de samenwerking (gezamenlijke kennisinnovatie met be-
trekking tot de combinatie Leren&Werken) en dit onderzoek kan ook hier alleen tot
resultaat gekomen worden door ‘pogen en falen’, door al doende te leren. Maar de
aanbevelingen zijn wel serieuze handreikingen die gebruikt kunnen worden om het
verschijnsel ‘succesvolle strategische kennis-allianties tussen beroepsonderwijs en
bedrijfsleven’ niet meer zo zeldzaam te laten zijn als een roos in de winter.

9.2 AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK

De aanbevelingen voor vervolgonderzoek hebben te maken met enerzijds de
beperkingen van dit onderzoek en anderzijds met de mogelijkheden en nieuwe
vraagstukken die al werkende aan dit onderzoek duidelijk zijn geworden. Daarom
zal eerst ingegaan worden op de knelpunten en beperkingen (in subparagraaf 9.2.1)
alvorens de kansen en perspectieven voor vervolgonderzoek worden beschreven (in
subparagraaf 9.2.2).

9.2.1 Knelpunten en beperkingen van het huidige onderzoek

Dit onderzoek heeft een hoog pioniersgehalte door het grotendeels afwezig zijn van
voorbeeldonderzoek en ervaringsgegevens op het gebied van kennisallianties in het
onderwijs en de betekenis ervan voor de onderwijs ontvangenden, met name in het
MBO.

1. Nieuwe combinatie van onderzoeksgebieden
We hebben onderzoek gedaan in theorie en empirie naar de ongebruike-
lijke combinatie van publiekprivate kennisallianties tussen onderwijs en
bedrijfsleven + competentiegericht leren + duurzaamheid. Deze samen-
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hang is nieuw in de onderwijscontext en het begrippenapparaat en de ter-
minologie was niet altijd toegesneden op dit onderzoek. 

2. Verwarrende ontwikkelfases bij Herontwerp en CompetentieGericht
 Leren
Gegeven het feit dat de ROC’s momenteel in een onoverzichtelijk en
redelijk moeizaam proces zitten waarin het curriculum en de kwalificatie-
structuur zich in diverse stadia van ‘herontwerp’ bevinden, waarbij de
flexibilisering van het onderwijs een uiterst compleet en divers geheel van
scholingstrajecten-op-maat heeft veroorzaakt, maakt het markeren, se-
lecteren en aanspreken van onderzoeksgroepen uitermate moeilijk. Zoals
bekend bevindt het MBO zich verder in een overgangsfase met betrekking
tot de invoering van het Competentiegericht leren, heeft men grote moeite
met het meten en waarderen van competenties en is er gebrekkige theorie-
vorming met betrekking tot Competentiegerichtleren en de effecten op de
middellange termijn voor een levenlang leren. 

3. Duaal Leren
Dat heeft wellicht ook te maken met het in nog onvoldoende mate aan-
wezige besef bij ROC’s van de zich wijzigende onderwijspopulatie: af-
name van de instroom van (jongere) leerlingen uit het Voortgezet Onder-
wijs en toename van instroom van (iets oudere) zittende en aanstaande
werknemers uit het bedrijfsleven. Dat het duale leren, waarvoor met name
Nieuwenhuis (2005) een lans breekt, dé leerroute wordt van de toekomst
en een verschuivende rolverdeling vereist tussen beroepsonderwijs en be-
drijfsleven is nog onvoldoende bekend bij zowel het ROC als de bedrijven.

4. Actualiteit publiekprivate combinaties onderwijs-bedrijfsleven
Zowel het ROC als het bedrijfsleven hebben op dit moment nog niet vol-
doende lange termijn ervaring met gezamenlijke publiekprivate combina-
ties van Leren&Werken. Samenwerking op deze manier is nog erg af-
tastend. Onderzoek op dit gebied is dus pionierswerk. Dit onderzoek is nog
maar een eerste begin. Het terrein is zo vol interessante ontwikkelingen en
rijk aan vragen, er zijn veel onderdelen ontdekt die zeer de moeite waard
zijn om verder opgepakt te worden teneinde ook op dit uiterst boeiende ge-
bied van duurzame kennisinnovatie tussen beroepsonderwijs en bedrijfs-
leven de status van pionier af te leggen.
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5. Beperkingen van onderzoek met vragenlijsten
In vervolgonderzoek zou het nuttig zijn om vragenlijstgegevens aan te vul-
len met observaties op de leer/werkplek, met name waar het gaat om het
veranderingen in curriculum en context. En veranderingen in competenties
zou je eigenlijk moeten vaststellen op basis van wat werknemers/leerlingen
daadwerkelijk hebben geleerd, dus op basis van kennis-en vaardigheids-
testen.

9.2.2 Kansen en perspectieven voor vervolgonderzoek

Zoals in Hoofdstuk 6 al aangegeven is, is onderzoek doen niet alleen een kwestie
van exploreren maar ook van inperken. Alleen dat geeft al indicaties voor vervolg-
onderzoek, maar ook het onderzoeksproces op zich en de vragen die er al werkende
weg opkomen alsmede de resultaten die het onderzoek oplevert, maken duidelijk
dat er veel kansen en perspectieven te formuleren zijn voor vervolgonderzoek. Ook
het gegeven dat het hier om pionierswerk gaat, waarbij het onderzoeksgebied ei-
genlijk alleen nog maar een heel klein stukje verkend en een nog kleiner stukje ont-
gonnen is, maakt het niet verwonderlijk dat er veel vervolgmogelijkheden gezien
worden. Een bloemlezing uit de vele onderwerpen: 

1. Andere regio, andere partners
Dit onderzoek heeft zich afgespeeld bij één ROC met de haar omringende
partners uit het regionale bedrijfsleven. Het zou interessant zijn om een-
zelfde onderzoek te doen met een ander ROC en andere partners in een an-
dere regio en de resultaten te vergelijken. 

2. Multilaterale samenwerking
Bij de start van dit onderzoek was mijn uitdrukkelijke overtuiging, mede
gebaseerd op concrete ervaringen op dat gebied, dat samenwerking tussen
beroepsonderwijs en bedrijfsleven zich niet uitsluitend meer in bilaterale
relaties afspeelde maar meer en meer een multilateraal karakter krijgt. En
dat dat ook goed en interessant is, vooral omdat innovaties in het werkveld
ook meer en meer multidisciplinair worden en competenties vereisen die
op snijvlakken liggen van opleidingen. Nooteboom (1998) geeft ook aan
dat dit in het bedrijfsleven één van de aanleidingen is waarom men met
meerdere partijen allianties vormt: men kan alleen de innovatievraag niet
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meer beantwoorden. Gezien echter de pioniersfase van dit onderzoeksge-
bied in onderwijsorganisaties en de hoge complexiteit van de nieuwe vorm
van samenwerken (zie paragraaf 9.2.1) is eerst gekozen voor onderzoek
aan bilaterale relaties. Maar dat maakt nieuwsgierig naar de multilaterale
relaties en het effect van die samenwerking op de Veranderingen in de
competenties, het curriculum en de context. Dit is een onderwerp voor ver-
volgonderzoek.

3. Het verschil tussen duurzaam en dynamisch
Al doende leert men, al ‘onderzoekende’ ook: het verschil tussen duur-
zaam en dynamisch werd me tijdens dit onderzoek verrassend duidelijker,
vooral waar het gaat over sociale duurzaamheid (de P van People van
Elkington). Daar zou vervolgonderzoek ook op zijn plaats zijn.

4. Participatie middenmanagement bij kennisallianties
Heel nieuwsgierig ben ik ook naar de achtergronden van het achterblijven
van de participatie van het middenmanagement en de concrete effecten van
het (beter) managen van kennistransfer op de dynamiek en de resultaten
van de samenwerkingsrelatie. 

5. Effecten van de aanbevelingen op de (resultaten van de) uitgangspositie
En eigenlijk de meest voor de hand liggende volgende onderzoeksvraag
zou zijn: én: heeft het geholpen, die aandacht voor de uitgangspositie:
heeft dat geleid tot een toename van succesvolle allianties tussen dit ROC
en haar partners uit het bedrijfsleven? Longitudinaal onderzoek zou inte-
ressant zijn op dit punt.

6. Gerichte inzet van sociaal kapitaal en kennistransfer bij het aangaan van
interorganisationele samenwerking
Vervolgonderzoek naar kennismanagement bij strategische allianties tus-
sen beroepsonderwijs en bedrijfsleven met behulp van de aanbevelingen
van Inkpen (2005) over de inzet van sociaal kapitaal bij kennistransfer zou
ook boeiend vervolgonderzoek opleveren. De basisthematiek is immers dat
men de veranderingen in de organisatie-inrichting voor ROC en bedrijfs-
leven realiseert opdat leerlingen en werknemers in hun scholing er beter
van worden.
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7. Het effect van voortdurende reorganisaties op concrete effecten van onder-
wijsinnovatie
Als schoolorganisaties worden veranderd zonder dat dit leidt tot onderwijs-
verbetering, dan is men met een vreemd spel bezig. Voortdurend herorga-
niseren zonder nadrukkelijke verbetering bij degenen voor wie het onder-
wijs is bedoeld, moet worden vermeden. Het secundaire proces (de kennis-
alliantie) moet ten dienste staan aan het primaire proces, aan dat waartoe
het onderwijs op aarde is, namelijk het leren van en aan leerlingen en
werknemers.

8. Nadere studie op ontbrekende samenhang
Bovenstaande wensen met betrekking tot vervolgonderzoek betreffen on-
derzoek op de aangetroffen samenhang tussen Strategische Allianties (SA)
en Veranderingen in Curriculum, Context en Competenties (de drie C’s:
V3C). Op het niet aantreffen van een gunstige samenhang tussen SA en
V3C zal ook nader studie moeten worden verricht, om aanbevelingen over
de verbetering van de (huidige) uitgangspositie van het ROC te kunnen
doen ( zie ook paragraaf 5.2.3)

 
9. Leerpotentieel op de werkplek, ook voor leerlingen

Tijdens het onderzoek kwam het boek van Nijhof en Nieuwenhuis eind
2008 uit over het leerpotentieel van de werkplek. De inhoud van dit boek
heeft grote relevantie voor het vervolg op dit onderzoek. Niet alleen is het
van groot belang voor zittende werknemers (de doelgroep waar Nijhof en
Nieuwenhuis zich op richten), maar wellicht nog meer voor leerlingen, zo-
als duidelijk is geworden in dit onderzoek. Het gericht inzetten van leerpo-
tentieel van de werkplek kan een exponent worden van de uitgangspositie
die het ROC in moet nemen bij samenwerking met het bedrijfsleven. 

10. Beter inzicht krijgen in de causaliteitsvraag
In het onderzoek is nu gekeken naar het verband tussen de kwaliteit van de
relaties en veranderingen in de 3 C’s. Maar dat zegt nog niets over wat de
oorzaak is van wat. In vervolgonderzoek zou hierop meer inzicht in kun-
nen worden verkregen door eerst een beginmeting van de 3 C’s te doen,
daarna de samenwerkingsrelaties een tijd lang te onderzoeken, en daarna
weer een meting van de 3 C’s te doen. Dit heeft bovendien als voordeel dat
het proces langer gevolgd kan worden, want het duurt toch altijd een poos-
je voordat veranderingen echt zichtbaar zijn in de praktijk.



Aanbevelingen 243

11. Verkennen van de black box van de kennisinnovatieprocessen bij de sa-
menwerkingsprocessen
In een van de eerste hoofdstukken van het onderzoek is gesteld dat in dit
onderzoek het proces en de inhoud van kennisinnovatie als een black box
behandeld wordt. Dat betekent dat tot nu toe nog onbekend is wat er pre-
cies bij mensen en tussen mensen als kennisdragers gebeurt op het gebied
van het proces van kennisinnovatie in de samenwerkingsrelaties. Ook dat
zou een onderwerp van vervolgonderzoek kunnen zijn.

 
Al deze aanbevelingen en suggesties hebben betrekking op het onderzoek naar stra-
tegische kennisallianties tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven en de factoren
die dergelijke samenwerkingsverbanden succesvol maken: Verbindingskracht en
Combinatievermogen.






