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SAMENVATTING

De grote rol van kennis in de huidige samenleving heeft gevolgen voor het onder-
wijs. Zo wordt er maatschappelijk een appél gedaan op het beroepsonderwijs om
een brug te slaan tussen het veranderende werkveld en de benodigde nieuwe com-
petenties van werknemers. Daartoe is in 1998 en 2004 de taakstelling van de Regi-
onale Opleidingen Centra voor middelbaar beroepsonderwijs (ROC’s) bijgesteld;
de publieke taak is verruimd en een private taakstelling is toegevoegd. De bijstel-
ling houdt onder andere in dat het scholingsaanbod meer moet aansluiten bij de in-
novatievragen uit het regionale bedrijfsleven. De consequentie van deze nieuwe
taakstelling is dat ROC’s veel nauwer en op andere manieren met het bedrijfsleven
moeten samenwerken dan ze gewend waren. Scholen en bedrijven moeten samen
kennisinnovaties vormgeven en nieuwe combinaties vinden van Leren&Werken.
ROC’s worstelen met deze taakuitbreiding, die uitermate complex is en diep in-
grijpt op de organisatie. Ze hebben nog niet echt een antwoord op dit innovatie-
vraagstuk. Dat wordt geïllustreerd met het gegeven dat het urgentiebesef van goede
samenwerking en effectieve kennisinnovatie groot is, maar het succes van kennis-
allianties nog moeilijk zichtbaar te maken is. Hoe het antwoord op de vraagstukken
van kennisinnovatie wordt geformuleerd, hangt voor een groot deel af van de wijze
waarop vorm wordt gegeven aan de samenwerkingsrelatie ROC-bedrijfsleven. Men
mag verwachten dat een goede samenwerkingsrelatie tussen ROC’s en bedrijven de
kans vergroot op een succesvolle kennisinnovatie.

In dit proefschrift is zowel theoretisch als empirisch onderzoek gedaan naar de sa-
menwerking tussen ROC’s en het bedrijfsleven met betrekking tot Leren&Werken
en naar het effect daarvan op de concrete realisatie van de kennisinnovatie. De aard
van de samenwerking en de rol die duurzaamheid daarbij speelt, is de kern van het
onderzoek. Het doel van dit proefschrift is het verband te onderzoeken tussen de
kenmerken van de samenwerkingsrelaties en gerealiseerde kennisinnovaties en na
te gaan wat een kennisalliantie succesvol maakt. Dit resulteert in een aantal aanbe-
velingen over de uitgangspositie die het ROC in zou moeten nemen bij het aangaan
van kennisallianties. 
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De theoretische ontwikkelingen behorende bij de onderzoeksvraag worden belicht
tegen de achtergrond van de combinatie van “Leren&Werken”. Er wordt afzon-
derlijk ingegaan op de volgende drie onderwerpen: 

1. ‘kennisinnovatie bij Leren&Werken’,
2. ‘alliantievorming’,
3. ‘duurzaamheid’.

Ook wordt stilgestaan bij nieuwe combinaties tussen deze drie onderwerpen. Het
combineren van juist déze drie elementen wordt in dit proefschrift beschouwd als
één van de belangrijkste factoren die leiden tot succesvolle kennisallianties. Inzicht
in de samenhang hierbij ligt ten grondslag aan het conceptueel model dat in dit
proefschrift wordt gehanteerd. 

Er wordt bij het onderwerp ‘kennisinnovatie bij Leren&Werken’ ingegaan op een
aantal aspecten: de cycli van kenniscreatie en kennistransfer, de verschillende
manieren van samenwerking bij kennisinnovatie, het leven lang leren dat meer en
meer in een economische context wordt geplaatst, kenmerkende nieuwe competen-
ties en onderwijsvormen en de veranderende rol van de leerwerkplek in het ROC
en het bedrijf. Op grond van theorie op dit gebied, gekoppeld aan een casus uit het
dagelijkse leven van een werknemer en leerling, wordt verkend welke veranderin-
gen er aan de orde zijn in het curriculum, de context en de competenties bij leerlin-
gen en werknemers. Deze concrete veranderingen worden beschouwd als resultante
van de samenwerking op kennisinnovatie. De theoretische inzichten worden ver-
taald in de volgende drie empirisch te toetsen kenmerken van het onderdeel ‘Ver-
anderingen’ in het onderzoeksmodel: Veranderingen in het curriculum, Verande-
ringen in de context en Veranderingen in de competenties.

Bij het onderwerp ‘allianties’ worden de ontwikkelingen van diverse samenwer-
kingsvormen binnen het bedrijfsleven en tussen ROC en bedrijven beschreven,
waaronder publiek-private combinaties in diverse sectoren en de maatschappelijke
onderneming en de gevolgen van die samenwerking voor de besturing van het
ROC. Ook wordt het begrip ‘kennisalliantie’ gedefinieerd en wordt stilgestaan bij
de gehanteerde redenen, belangen en waarden met betrekking tot strategische sa-
menwerkingsverbanden, de omgang met kennistransfer en de timing van innovatie-
processen in de samenwerking, uitmondend in de omschrijving van de kenmerken
van een goede alliantie. Deze theoretische uitwerking wordt vertaald in de volgen-
de vijf empirisch te toetsen hoofdkenmerken van het onderdeel ‘Strategische Alli-
anties’ in het onderzoeksmodel: Kwaliteit van de relatie, Verhouding tussen pub-
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lieke en private taken, Duur van de relatie, Vermogen tot Temporiseren en Kennis-
transfer.

Bij het onderwerp ‘duurzaamheid’ wordt stilgestaan bij de grote hoeveelheid defi-
nities van dit begrip. In de discussie over de triple P van: “Planet, Profit, People”,
wordt het het accent op People gelegd. Verder wordt gekeken naar ecologische en
sociale duurzaamheid, de rol van sociaal kapitaal bij kennisinnovaties, de vormge-
ving van duurzaamheid in samenwerkingsrelaties tussen ROC’s en bedrijven,
dynamiek in kennisallianties en de relatie tussen duurzaamheid en dynamiek. De
combinatie van duurzaamheid en dynamiek wordt beschouwd als wezenlijk ken-
merk van publiek-private samenwerking op kennisinnovatie. Deze theoretische ver-
dieping wordt vertaald in één empirisch te toetsen kenmerk van het onderdeel
‘Strategische Allianties’ in het onderzoeksmodel: de combinatie Duurzaam&Dyna-
misch.

De theoretische inzichten leidden tot de hoofdvraag en drie subvragen van dit
onderzoek. De hoofdvraag luidt: Hoe sterk is het verband tussen de kenmerken van
strategische allianties en de veranderingen in het curriculum, de context en de com-
petenties op het gebied van Leren&Werken? Er wordt daarbij ook nagegaan wat
een succesvolle alliantie is. Aansluitend aan deze hoofdvraag liggen drie subvragen
voor:

1. Wat is de aard van de strategische allianties tussen ROC en bedrijfsleven
met betrekking tot kennisinnovatie op het gebied van Leren&Werken.

2. In welke mate is er sprake van duurzaamheid en dynamiek binnen deze re-
laties?

3. In welke mate is er sprake van veranderingen in het curriculum, de context
en de competenties bij leerlingen en werknemers die participeren in de in-
novatietrajecten binnen de allianties?

Bij de eerste twee subvragen wordt gekeken wat een alliantie tot een goede respec-
tievelijk duurzame alliantie maakt. Er wordt verwacht dat een goede strategische
alliantie succesvol is als de beoogde kennisinnovatie in die samenwerkingsrelatie
bij de onderwijsdeelnemers concreet zichtbare verbeteringen in de competenties,
het curriculum en de context tot resultaat heeft. De mate waarin de eigenschappen
duurzaamheid en dynamiek voor komen in de samenwerkingsprocessen binnen de
alliantie draagt bij aan de mate van dat succes.
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Om de vier vragen te kunnen beantwoorden, is een conceptueel model ontwikkeld
dat uit twee componenten bestaat: ‘strategische allianties’ (SA) en: ‘veranderingen
in curriculum, context en competenties’ (V3C). In dit model worden verbanden
verondersteld tussen:

1. de vijf hoofdkenmerken en het combinatiekenmerk Duurzaam&Dynamisch
binnen de Strategische Allianties;

2. de drie kenmerken van veranderingen;
3. de kenmerken van Strategische Allianties en de veranderingen.

De veronderstelde verbanden worden uitgewerkt in de te toetsen hoofdhypothese
en acht subhypotheses. De hoofdhypothese luidt: “Naar mate de strategische alli-
antie beter is, zijn ook de veranderingen duidelijker zichtbaar en stijgt de kans op
een succesvolle strategische alliantie tussen ROC en bedrijfsleven met betrekking
tot Leren&Werken”. Naast bovengenoemde kenmerken worden ook de drie termen
‘goede strategische alliantie’, ‘duurzame strategische alliantie’ en ‘succesvolle stra-
tegische alliantie’ gehanteerd bij het bepalen van het verband tussen SA en V3C en
het toetsen van de hoofdhypothese. Een strategische alliantie is ‘goed’ als minstens
vier van de vijf hoofdkenmerken van SA in voldoende mate aanwezig zijn. Een re-
latie is ‘duurzaam’ als daarnaast ook het combinatiekenmerk Duurzaam&Dyna-
misch in voldoende mate aanwezig is. Een alliantie is pas dan succesvol, als die
zowel goed als duurzaam is én er in voldoende mate concrete veranderingen in de
competenties, het curriculum en de context aanwezig zijn.

Voor het empirisch onderzoek zijn in totaal 412 personen (193 uit het ROC en 219
uit het bedrijfsleven) en 41 organisaties benaderd, die samenwerken in 4 verschil-
lende samenwerkingsverbanden en daarbinnen in 40 bilaterale relaties tussen ROC
en bedrijf. In elk van de vier samenwerkingsverbanden participeert één en het-
zelfde ROC dat met alle partners een samenwerkingsrelatie heeft, bilateraal dan
wel multilateraal. De partners verschillen per samenwerkingsverband. In dit proef-
schrift zijn uitsluitend de bilaterale relaties tussen het ROC en het bedrijf onder-
zocht. Binnen de opleidingssectoren Techniek, Zorg&Welzijn en Economie zijn 16
innovatietrajecten en 13 controletrajecten onderzocht bij 159 leerlingen en 163
werknemers. De respons op de vragenlijst was 44%. De voor dit onderzoek ge-
selecteerde samenwerkingsrelaties en strategische allianties vormen de voorhoede
van partijen in het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven die elkaar opzoeken om
aan kennisinnovatie te doen. Het zijn geen doorsnee relaties omdat ze een boven
gemiddelde bereidheid hebben getoond om strategische kennisallianties te vormen.
De diverse allianties en bilaterale relaties zijn door henzelf, de scores van de man-
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agers van het ROC en het bedrijf verschillen niet significant van elkaar op dit punt,
en worden ook door onafhankelijke derden beschouwd als voorbeelden van goede
samenwerking.

De in het empirische onderzoek gevonden relatief hoge waarden op de hoofdken-
merken van Strategische Allianties en op het onderdeel Duurzaam bewijzen dat. De
gemiddelde score van de vijf hoofdkenmerken en de score op het onderdeel Duur-
zaam liggen boven het schaalmidden. Voor de twee hoofdkenmerken Kwaliteit en
Duur zijn de hoogste waarden gevonden. Het kenmerk Temporisatie heeft de laag-
ste score, en ook de score op Kennistransfer is relatief laag. Hoewel bij zowel het
ROC als bij de bedrijven sprake is van een goede kwaliteit van samenwerking, is er
tevens in deze groep het besef dat kennisinnovatie onvoldoende krachtig is. Uit de
relatief lage waarden op de twee hoofdkenmerken van strategische allianties (Ken-
nistransfer en Temporisatie) blijkt dat al enigszins, maar ook de lagere waarden op
de drie kenmerken van Veranderingen (V3C) en op het onderdeel Dynamiek laten
dat zien. De gemiddelde waarde van V3C ligt onder het schaalmidden, en hetzelfde
is het geval voor het onderdeel Dynamiek. Van de drie kenmerken van Veranderin-
gen scoort het kenmerk Curriculum het hoogst en het kenmerk Context het laagst.
De leerlingen en werknemers die betrokken zijn bij de innovatietrajecten hebben
wél aanzienlijk hogere waarden op veranderingen dan de leerlingen uit de controle-
groepen die niet bij deze innovatie betrokken waren. 

Toetsing van de hypotheses laat zien dat vijf van de acht subhypotheses worden
ondersteund. De hoofdhypothese wordt maar te dele ondersteund: vier van de zes
kenmerken van strategische allianties hangen positief samen met de kenmerken van
veranderingen, namelijk de hoofdkenmerken Kwaliteit van de relatie, Duur van de
samenwerking en Kennistransfer, en het combinatiekenmerk Duurzaam en Dyna-
misch. Deze vier kenmerken hangen het sterkst samen met veranderingen in com-
petenties; de correlaties met veranderingen in het curriculum zijn het laagst. Van de
vier kenmerken van strategische allianties hangt het combinatiekenmerk Duurzaam
en Dynamisch het sterkst samen met de veranderingen. Op grond van de resultaten
kan geconcludeerd worden dat er sprake van een empirisch aangetoonde samen-
hang tussen de kenmerken van de allianties en de resultaten bij leerlingen van de
innovatietrajecten. Het verband is echter niet zo sterk als verwacht en het aantal
echt succesvolle strategische allianties is ook lager dan verwacht.

Het stemt tot nadenken dat zelfs in een dergelijke gemotiveerde groep maar twee
relaties gekenschetst kunnen worden als echt succesvol. Aandacht voor het con-
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crete resultaat van de kennisallianties middels het innemen van een adequate uit-
gangspositie blijft relevant en kan bijdragen tot groter succes. Elkaar kennen en
vertrouwen is niet genoeg, zelfs niet als men al enigszins ervaren is op het gebied
van innovatie. Men moet van elkaar weten welk sociaal kapitaal men in huis heeft
om de kansen op kennistransfer in te kunnen schatten. Uit de schets van de twee
succesvolle strategische allianties komt naar voren dat gerichtheid op de partner,
gevoel voor scholing, zoveel mogelijk leren op de werkplek en ruime aandacht
voor kennistransfer belangrijke factoren zijn geweest bij het behaalde succes in de
alliantie.

Dit onderzoek heeft ons geleerd dat kwalitatief goede en duurzame samenwer-
kingsrelaties nog niet automatisch succesvolle samenwerkingsrelaties zijn, zelfs
niet bij samenwerking tussen partijen die elkaar goed kennen en ervaren zijn op het
gebied van innovatie. Dit is in strijd met wat men zou mogen verwachten omdat
men immers samenwerking aangaat om het onderwijs aan leerlingen en werkne-
mers te verbeteren. Het ontbreekt de relaties vooral aan voldoende dynamiek op het
gebied van transfer (overdracht) en temporisatie (timing) van de inter-organisa-
tionele (ROC en bedrijfsleven) kennisinnovatieprocessen en het zicht op de oor-
zakelijke relatie tussen veranderingen in de context en in de competenties. Op ver-
betering hiervan zou in de samenwerking sterker ingezet moeten worden door bei-
de partijen.

Ook heeft het onderzoek ons 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 taak-
stelling van het ROC. Uit het onderzoek komt een beeld naar boven van een ROC
dat, hoewel meer gericht op de vraagstukken van samenwerking op kennisinnova-
tie, onzekerder is dan het bedrijf. Het ROC is zich onvoldoende bewust van haar ei-
gen kwaliteit en de kwaliteit van de haar omringende partners uit het bedrijfsleven
en maakt daar te weinig gebruik van. Investering in het aanscherpen van het beeld
van haar partners en het versterken van het eigen zelfvertrouwen zouden de resulta-
ten van de samenwerking ten goede kunnen komen. Hoe duidelijker de uitgangs-
positie geëxpliciteerd of geworteld is in het eigen huis, des te groter wordt het zelf-
bewustzijn en des te beter kan het ROC een sterke uitgangspositie in nemen naar
externen. De uitgangspositie kan uiteindelijk alleen maar sterk zijn als het ROC
haar partner goed kent. 
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Uiteindelijk gaat het echter bij succesvolle strategische allianties niet om het een-
zijdig bepalen van de uitgangspositie. Wederzijdsheid geldt ook hier als een be-
langrijke factor voor succes in relaties. De uitgangspositie van beide partijen is in
twee begrippen en enkele aanbevelingen te vangen:

1. Ken uzelf en uw partner
Succesvolle allianties kunnen niet ontstaan in kringen die elkaar nauwelijks
kennen en door andere partijen bij elkaar gebracht zijn. Weersta de verlok-
kingen 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 organisatie (ook tussen
leerlingen en werknemers) afspeelt en waar wederzijdse kennistransfer een
bloeiend leven leidt. 

2. Kennisinnovatie is relationeel, investeer in verbindingen en combinaties
De verbinding tussen mensen en de combinatie van impliciete en expliciete
kennis spelen een hoofdrol bij samenwerking op kennisinnovatie. Het aan-
gaan van dergelijke verbanden, maar ook het vasthouden en versterken
daarvan is een heel moeilijke opdracht. Deze opdracht vergt veel voorberei-
ding, enige stabiliteit en continuïteit van partners en een verre tijdshorizon.
Deze opdracht wordt bemoeilijkt door de sociaal economische omstandig-
heden, waar snelle vluchtige en flexibele relaties hoog in het vaandel staan
en een teken zijn van innovatief vermogen. En dat is het tegenovergestelde
van wat beoogd wordt met succesvolle strategische allianties, waar bijna al-
les draait om de verbinding. Het is dus zaak om in deze vluchtige tijd waar
flexibiliteit van groot belang is, een uitgangspositie te kiezen waarbij zicht
op de stabiliteit, continuïteit en sterke persoonlijke en inhoudelijke verbin-
dingen voor de langere termijn de bedding vormen waarbinnen dynamiek
kan ‘stromen’. De volgorde hierbij is: eerst duurzaam, vervolgens ook dy-
namisch.

Partners met verbindingskracht en combinatievermogen die duurzaam samenwer-
ken komen tot dynamische kennisinnovaties in succesvolle allianties met concreet
merkbare resultaten voor leerlingen en werknemers, nu en in de toekomst. Dat is
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helaas op dit moment nog niet het geval, zoals in dit empirische en theoretische
onderzoek is gebleken. 




