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Management samenvatting 
Organisatorische netwerken blijken innovatie aan te jagen, zoals in theorie en (be
leids)praktijk wordt onderkend. Het Universum Programma (UP) is hier een concreet 
voorbeeld van: op basis van het backing the winners principe stimuleert dit programma 
netwerkvorming tussen vo-scholen om tot innovaties en kennisuitwisseling in het 
bètaonderwijs te komen. Dit rapport geeft op basis van een netwerkanalyse weer in welke 
mate netwerkvorming onder Universumscholen optreedt, op twee niveaus: 

1. 	 Het netwerkniveau: de totale netwerkstructuur van UP. Welke verschillen doen zich 
voor tussen de huidige stand van zaken en de uitgangssituatie (voorafgaand aan UP). 
In hoeverre heeft UP bijgedragen aan netwerkvorming, en op welke manier? 

2.	 Het actorniveau: in hoeverre zijn de afzonderlijke Universumscholen ingebed in 
netwerkstructuren, en in welke mate hangt deze netwerkpositie samen met de 
bètaprestaties1. De assumptie is dat een hogere mate van centraliteit samenhangt met 
betere bètaprestaties. 

In deze studie is niet alleen gekeken naar samenwerking tussen Universumscholen en 
andere vo-scholen. Daarnaast is ook onderzocht in hoeverre Universumscholen aansluiting 
zoeken bij hoger onderwijsinstellingen (ho) en bedrijven. Voor deze drie invalshoeken (vo 
– ho – bedrijven) is steeds nagegaan in hoeverre betrokken actoren samenwerken aan de 
ontwikkeling van nieuw bètamateriaal én kennis uitwisselen over organisatorische aspecten 
van bètavernieuwing (vakoverstijging, roosters, etc.). 

Vóór UP Nu 

vo Gezamenlijke ontwikkeling van bètamateriaal  X X 

Kennisuitwisseling op het gebied van bètaorganisatie (bèta-integratie, etc.) X X 

ho Gezamenlijke ontwikkeling van bètamateriaal X X 

Gezamenlijke aanpak van aansluitingsproblematiek X X 

bedr Gezamenlijke ontwikkeling van bètamateriaal X X 

Gezamenlijke activiteiten in het kader van praktijk- en beroepsoriëntatie X X 

Om te komen tot antwoorden op de vraag ‘wie doet het met wie?’ is een vragenlijst 
gestuurd aan 100 UP-coördinatoren. Daarvan hebben 96 de vragenlijst ingevuld. 

Wat is netwerkanalyse? 

Netwerkanalyse – een methode binnen de sociometrie en wiskundige sociologie die sterk in 
opkomst is – richt zich op actoren (in deze studie: vo-scholen, hoger onderwijsinstellingen, 
bedrijven) en de relaties daartussen. De relaties zijn gebaseerd op content (in deze studie: 

1 Gemeten aan de hand van profielscores. 
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materiaalontwikkeling, organisatorische samenwerking, aanpak aansluiting, praktijk- en 
beroepsoriëntatie). Naast netwerkvisualisaties (plaatjes van netwerkconfiguraties) levert 
netwerkanalyse een aantal maten op waarmee kwantitatieve uitspraken zijn te doen over 
netwerkvorming in algemene zin en de netwerkpositie van specifieke vo-scholen. De 
belangrijkste maten zijn degree (het aantal directe contacten van een school binnen het 
netwerk), closeness centraliteit (gebaseerd op de totale padlengte van een school tot alle 
andere actoren in het netwerk, rekening houdend met indirecte relaties), betweenness 
centraliteit (in welke mate fungeert een school als brug tussen bepaalde clusters), 
dichtheid (de mate waarin het netwerk verknoopt is), en subgroep/cluster (een set scholen 
die onderling sterk samenhangen, maar minder met het netwerk als geheel). 

In hoeverre heeft zich een Universumnetwerk gevormd? 

Uit de netwerkanalyse blijkt dat op alle zes onderzochte dimensies (zie tabel hieronder) 
sprake is van krachtige en integrale netwerkontwikkeling. De netwerken zijn nu sterker 
verknoopt dan in de situatie voorafgaand aan UP. De toenemende hechtheid is duidelijk 
zichtbaar in de netwerkvisualisaties (zie Figuur 4, p.22, vo – materiaal; Figuur 7, p.25, vo 
– organisatie; Figuur 8, p.30, ho – materiaal; Figuur 13, p. 37, ho – organisatie; Figuur 15, 
p.41, bedrijven – materiaal; Figuur 17, p.46, bedrijven – organisatie). Alle netwerken (vo, 
ho en bedrijven) zijn verrijkt. De overeenkomst in netwerkstructuur tussen de huidige en 
de uitgangspositie geeft aan dat de netwerkgroei voortkomt uit bestaande relaties: relaties 
worden hechter en ‘vrienden van vrienden’ komen met elkaar in contact. Bestaande 
relaties verdwijnen dan ook nauwelijks. 

Naast kwantitatieve netwerkindicatoren (aantal betrokken actoren, aantal relaties en 
dichtheid) is de netwerkkwaliteit (P) berekend (gemiddelde intensiteit van relaties). Deze 
P-waarde is ná UP veel hoger dan in de uitgangssituatie. Deze verschillen zijn herleidbaar 
op het aantal relaties per netwerk en de intensiteit daarvan, én het totaal aantal actoren2. 

Netwerkkwaliteit (P) Na UP Verandering (%) 

vo - Materiaalontwikkeling 903 281% 

vo – Organisatie-ontwikkeling 969 206% 

ho - Materiaalontwikkeling 599 126% 

ho - Aansluiting 570 84% 

Bedrijven - Materiaalontwikkeling 450 347% 

Bedrijven - Praktijk- en beroepsoriëntatie 396 236% 

Conclusie: sinds de aanvang van UP is het netwerk rond vo-scholen onmiskenbaar en 
krachtig gegroeid. Die netwerkgroei manifesteert zich niet alleen tussen vo-scholen; ook 
hoger onderwijsinstellingen en bedrijven worden beter gevonden en gebonden. 

Het theoretisch maximum van P wordt bepaald door het aantal actoren. Het vo netwerk bevat 
bijvoorbeeld meer actoren dan het ho netwerk. De verschillende netwerkfoci (vo – ho – bedrijven) 
kunnen derhalve niet goed direct worden vergeleken, wel op, bijvoorbeeld, gemiddelde intensiteit 
(zie hst. 3, 4 en 5).  
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Hangt de netwerkpositie samen met bètaprestaties? 

Loont netwerkinbedding? Anders gesteld, hangt de netwerkpositie van een school samen 
met de bètaprestaties op die school? De netwerkanalyse heeft deze veronderstelling – 
vooralsnog – niet bevestigd. Wél laten Universumscholen, naarmate ze meer samenwerken 
met andere vo-scholen om te komen tot nieuw bètamateriaal, betere profielscores voor 
havo-leerlingen zien. Op het gebied van samenwerking met hoger onderwijsinstellingen 
vinden we alleen voor vwo’ers een significant hogere doorstroomquote.  

Al met al zijn – vooralsnog – weinig harde verbanden gevonden tussen bètaprestaties en 
de netwerkinbedding. Dit is wel logisch verklaarbaar. Voor de bètaprestaties hebben we 
noodgedwongen deels verouderde data als indicator gebruikt. Gegeven de beschikbaarheid 
van data is scheve correlatie (in de tijd) onvermijdelijk: het relateren van huidige 
netwerkprestaties aan bètaprestaties uit het verleden. Daarnaast veronderstellen we een 
UP-incubatieperiode: het duurt waarschijnlijk enige jaren voordat er concrete tweede orde 
effecten meetbaar zijn. 

Daarnaast kunnen we op basis van de netwerkanalyse het volgende concluderen. 

Materiaal- versus organisatiesamenwerking 

Op het gebied van organisatieontwikkeling is het huidige netwerk tussen vo-scholen in 
absolute zin sterker dan op het gebied van materiaalontwikkeling. Het aantal actoren, het 
aantal relaties, de dichtheid van het netwerk en de netwerkkwaliteit (P) liggen voor 
organisatieontwikkeling momenteel op een hoger niveau. Op het gebied van materiaalont
wikkeling is een sterkere groei in de netwerkvorming waarneembaar. Hier vindt een 
inhaalslag plaats.  

Waar het de samenwerking van vo-scholen met hoger onderwijsinstellingen betreft laten 
alle netwerkmaten een meer indrukwekkende groei voor materiaalontwikkeling zien dan 
voor samenwerking op het gebied van de aansluitingsproblematiek. Scholen lijken 
aansluitingsproblematiek in mindere mate als een netwerkactiviteit te percipiëren. 

Universumscholen die samenwerken met bedrijven, doen dat doorgaans intensiever op het 
gebied van materiaalontwikkeling. Dit verbaast niet, aangezien praktijk- en beroepsoriën
tatie vaak in de vorm van een – vaak gestandaardiseerde – kennismakingsdag of een 
voorlichtingsavond geschiedt.  

Regionale aantrekkingskracht: ‘distance matters’  

Uit de netwerkvisualisaties voor samenwerking tussen vo-scholen (waarin provincies met 
verschillende kleuren zijn gemarkeerd; Figuur 4 en 7) blijkt duidelijk een regionaal 
patroon. Universumscholen in Noord-Brabant werken vooral samen met vo-scholen in 
Noord-Brabant, scholen uit Limburg vooral met scholen uit Limburg, etc. In termen van 
verbeterde netwerkvorming is het Bètapartnernetwerk in Noord-Holland het meest 
krachtige voorbeeld van een regionaal subnetwerk. 

Ook samenwerking met hoger onderwijsinstellingen en bedrijven komt veelal tot stand 
binnen dezelfde regio. Geografische nabijheid speelt mogelijk al een rol bij partnerselectie. 
Zeker bij intensieve contacten tussen Universumscholen en hoger onderwijsinstellingen en 
bedrijven blijkt de regionale aantrekkingskracht bijzonder sterk. Mogelijke verklaringen 
daarvoor zijn de lagere transactiekosten voor contact met een samenwerkingspartner in de 
buurt (reistijd, reiskosten, enz.) en het aandragen van contacten via het informele 
netwerk. 
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Formalisering van samenwerkingverbanden 

Resultaten in hoofdstuk 3, 4 en 5 geven aan dat formalisering van samenwerkingsrelaties, 
zeker in een subgroep, bijdraagt aan verdichting (op netwerkniveau) en intensivering (op 
relatieniveau). Zo is rondom het Bètapartnernetwerk de meest hechte subgroep ontstaan. 
Ook Jet-Net-relaties (die gezien kunnen worden als formele samenwerking) blijken in 
netwerktermen zeer succesvol. 

Daarnaast kan het Universum programma zelf gezien worden als middel om samenwer
kingsrelaties te formaliseren. Feit is dat alle beschouwde netwerken zeer sterk gegroeid 
zijn tijdens het Universum programma. Om meer grip te krijgen op de invloed van 
formalisering hebben we Technasium, Bètapartners en Beter Bèta nader bekeken als 
formele bètanetwerken die kunnen bijdragen aan een betere inbedding. Bijna een op de 
twee (46,9%) van de responderende Universumscholen geeft aan ook aangesloten te zijn 
bij een ander bèta-initiatief. Er is dus een substantiële overlap tussen de genoemde bèta
initiatieven (hoofdstuk 6). 

Linking pin constructies: de makelaar in het proces van kennisdeling 

In de situatie voorafgaand aan UP verkeren sommige regio’s in totaal bèta-isolement met 
negatieve gevolgen voor kennisdeling en uitwisseling van ervaringen om te komen tot 
bètavernieuwing. In de huidige situatie zien we een aantal linking pin scholen: ‘makelaars’ 
binnen het Universumnetwerk die verschillende subnetwerken verbinden en bredere 
kennisoverdracht kunnen faciliteren. Gegeven de kracht van regionale aantrekkingskracht 
is het niet verwonderlijk dat het hier scholen betreft die ook geografisch de brug slaan 
tussen regio’s. Daarnaast zijn er ook linking pin scholen binnen subgroepen.  

Schooltypes in netwerkvorming: van solist tot allround netwerker 

Sommige scholen zijn vooral gericht op versteviging van contacten met andere vo-scholen, 
andere scholen investeren meer in relaties met het hoger onderwijs of bedrijven. 
Uitgaande van de huidige vo-, ho- en bedrijvennetwerken hebben we acht netwerkrollen 
voor Universumscholen: 

Type Beschrijving 

solist (1) Benedengemiddeld ingebed in vo-, ho- en bedrijvennetwerken. 

ho-netwerker (2) In mindere mate ingebed in het netwerk met andere vo-scholen en bedrijven, maar blinken wel uit 
in de contacten met hogescholen en universiteiten. 

Bedrijvennetwer- Bovengemiddelde contacten met bedrijven. Wat betreft inbedding in vo- en ho-netwerken wordt 
ker (3) benedengemiddeld gescoord. 

Heterogene In mindere mate geïnvesteerd in samenwerking met gelijksoortige actoren (vo), maar scoren 
netwerker (4) bovengemiddeld op het gebied van samenwerking met ander type organisaties: ho en bedrijven. 

Homogene In tegenstelling tot Type 4 zijn er bovengemiddelde contacten met vo, maar is de inspanning om 
netwerker (5) samen te werken met ho en bedrijven nauwelijks geconcretiseerd. 

Onderwijs- Bovengemiddeld ingebed in netwerken met vo en ho. In samenwerking met bedrijven scoren zij 
georiënteerde benedengemiddeld. 
netwerker (6) 

vo- en bedrijven- In mindere mate ingebed in het ho-netwerk, bovengemiddelde prestaties wat betreft vo- en 
netwerker (7) bedrijven inbedding. 

Allround Deze ‘winnaars’ in termen van netwerkinbedding presteren zowel in termen van vo-, ho- als 
netwerker (8) bedrijvensamenwerking bovengemiddeld. 
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Bij vergelijking van de netwerkrol voorafgaand aan UP en in de huidige situatie valt op dat 
bijna de helft van de Universumscholen geen ontwikkeling in het type netwerker 
doormaakt. Kennelijk is het ‘netwerkgedrag’ van een school tamelijk stabiel. De andere 
helft Universumscholen maakt hierin wel een ontwikkeling door, deels te typeren als 
“verbreding”, deels ook als “versmalling” (ook op te vatten als specialisatie in netwerkge
drag; zie Tabel 17, p.63). De groep “verbreders” is ongeveer even groot als de groep 
“versmallers” (specialisten; 23,9% resp. 24,8%). Er doet zich overigens geen verband voor 
tussen de typologie en profielscores. Solisten hebben dus niet per se een lager aandeel 
NG/NT leerlingen dan de allround netwerkers. 

Netwerkstrategieën voor bedrijven en hoger onderwijs: breedte versus diepte  

Voor het hoger onderwijs hebben we verschillende netwerkstrategieën gevonden 
(hoofdstuk 4). Zo zijn er instellingen die veel relaties met Universumscholen onderhouden, 
maar dit beperken tot één of enkele keren per jaar. We kunnen dan spreken van een 
breedtestrategie: veel Universumscholen worden in hun voorlichtingsbehoefte of op het 
gebied van nieuw bètalesmateriaal gevoed, veelal door middel van een min of meer 
gestandaardiseerd product. Het voordeel van deze aanpak is het bereik: relatief veel 
scholen, en dus ook potentiële kiezers van een natuurprofiel dan wel potentiële studenten 
bètatechniek, komen in aanraking met de instelling. De netwerkstrategieën van sommige 
andere universiteiten zijn meer gericht op de diepte: deze instellingen werken samen met 
minder Universumscholen, maar doen dat wel intensief. Deze strategische tweedeling 
komen we in mindere mate tegen binnen het bedrijvennetwerk. Mogelijk hangt dat samen 
met de dominantie van Jet-Net binnen het vo-bedrijvennetwerk. Differentiatie in de wijze 
waarop Universumscholen samenwerken met bedrijven (diepte- versus breedtestrategie) 
komt daardoor minder voor.  

Samenwerking met bedrijven: het opzoeken van de usual suspects 

Universumscholen werken vooralsnog samen met bedrijven met een zeer sterke 
bètacomponent; de “usual suspects” (Bilderbeek et al., 2007). De meest centrale bedrijven 
zijn Shell Research & Technology Centre, Philips (Consumer Electronics, Medical Systems, 
Lighting), Akzo Nobel, Unilever R&D, DSM Research, European Space Agency, Corus, 
Koninklijke Marine, Royal Haskoning, IBM en het KNMI. De inbedding van Jet-Net bedrijven 
is daarmee verbluffend. Zo werken in de huidige situatie 167 bedrijven/non
profitorganisaties samen met Universumscholen op het gebied van materiaal binnen het 
bètacurriculum; ‘slechts’ 53 daarvan zijn Jet-Net bedrijven. Opvallend is dat er nauwelijks 
niet-Jet-Net bedrijven zijn met een hoge graad van centraliteit. Er zijn wel veel andere 
bedrijven buiten Jet-Net om waar Universumscholen mee samenwerken, maar het betreft 
vooral één-op-één relaties. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Zowel in de wetenschap als in de praktijk is netwerkvorming binnen en tussen organisatie 
een hot item: verondersteld wordt dat samenwerking bijdraagt aan vernieuwing van 
producten, diensten en leidt tot beter afgestemde processen. Immers, binnen een netwerk 
wordt kennis uitgewisseld3 en kunnen kosten en personele capaciteit (ook denkkracht) 
gedeeld worden. Ook kan een netwerk gebruikt worden om een (politieke) positie in te 
nemen of het eigen handelen te legitimeren. In theorie fungeren samenwerking en, in 
groter verband, netwerken als aanjager van innovatie. Ook in de (beleids)praktijk wordt dit 
erkend. Het Universum Programma (UP) is hier een concreet voorbeeld van: op basis van 
het backing the winners principe wordt netwerkvorming tussen vo-scholen gestimuleerd 
om tot innovaties in het bètaonderwijs en kennisuitwisseling op dat gebied naar een hoger 
niveau te tillen. Netwerkvorming speelt zodoende een grote rol binnen de opzet van UP. 
Maar hoe uit dit zich feitelijk? In hoeverre is er sprake van relatievorming tussen 
geselecteerden? Zitten er veel ‘gaten’ in het netwerk van Universumscholen? Welke 
scholen zijn van elementair belang en vervullen zodoende kern- of brugfuncties binnen het 
Universumnetwerk? En zijn er ook scholen die achterlopen op het gebied van het 
kennisdeling principe van halen & brengen? 

Tegen deze achtergrond worden de netwerkeigenschappen van het totale Universumnet
werk, de inbedding van afzonderlijke Universumscholen en de effecten op bètaprestaties 
besproken in deze rapportage. Ter beantwoording van de gestelde vragen (zie 1.2) is een 
netwerkanalyse uitgevoerd. Deze methode is vrij innovatief in toegepast beleidsonderzoek 
en wordt om die reden extra toegelicht in hoofdstuk 2. 

1.2 Doelstelling 

In deze netwerkanalyse staan de volgende twee doelstellingen centraal: 

1.	 Het inzichtelijk maken van de totale netwerkstructuur van het UP (netwerkniveau – 
algemeen) om zo verschillen te traceren tussen de huidige stand van zaken en de 
uitgangssituatie, voorafgaand aan UP. Ofwel: in hoeverre UP heeft bijgedragen aan 
netwerkvorming, en op welke manier? 

2.	 Het inzichtelijk maken van de mate waarin de afzonderlijke Universumscholen 
ingebed zijn in netwerkstructuren en de mate waarin deze netwerkpositie samen
hangt met hun bètaprestaties (actorniveau – specifiek). De assumptie is dat een 
hogere mate van centraliteit leidt tot betere prestaties – of vice versa. 

3 De Resource Based View of the Firm theorie (RBVF; cf. Wernerfelt, 1984; Barney, 1991) gaat ervan 
uit dat iedere organisatie over bepaalde resources beschikt, maar ook een vorm van schaarste van 
bepaalde andere resources kent. Kennis wordt in onze hedendaagse maatschappij door deze theorie 
gezien als een erg belangrijke resource (zie voor een uitgebreide beschouwing onder andere Grant, 
1996). Voor een overzicht van alle argumenten voor netwerkparticipatie, zie Oliver (1990). 
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De eerste doelstelling gaat in op het concept van netwerkdichtheid, de tweede doelstelling 
daarentegen is gericht op de centraliteit van Universumscholen.4 Door de dichtheid van het 
Universumnetwerk te analyseren kunnen we uitspraken doen over het strategisch kader 
van UP; door systematisch te werken aan de ontwikkeling van een netwerk worden 
gunstiger condities gecreëerd voor kennisuitwisseling binnen dit netwerk, ook na afloop 
van het programma. Anders gezegd, kunnen we op basis van een ontwikkeling die gaande 
is, uitspraken doen over de duurzaamheid van het Universumnetwerk, ook nadat een eind 
komt aan de stimuleringsbijdrage van UP? Door in de analyse ook de situatie voorafgaand 
aan UP te betrekken, kunnen we inzichtelijk maken hoe het netwerk zich sindsdien heeft 
ontwikkeld. Doelstelling 2 gaat in op de vraag of netwerkvorming op schoolniveau loont: 
doen samenwerkende scholen het beter in termen van bètaprestaties5? 

Figuur 1 Universum kompas 

Om de totale netwerkactiviteit en de netwerkinbedding – uitgedrukt in de centraliteit van 
een Universumschool – te kunnen onderzoeken, hebben we subindicatoren nodig. Deze 
kunnen we bepalen door onderwerpen van samenwerking (zogenaamde ‘content’) te 
selecteren. Uitgaande van het Universum kompas (Figuur 1) is besloten om de volgende 
content centraal te stellen in het onderzoek: 

1.	 Samenwerking met andere vo-scholen op (i) materiaalontwikkeling en (ii) 
organisatieontwikkeling. Materiaalontwikkeling is gedefinieerd als: “relatie met 
een vo-school, al dan niet binnen het Universumnetwerk, gericht op ontwikkeling 
en/of uitwisseling van lesmodules en materiaal op het gebied van bèta/techniek 
(havo/vwo)”. Ter illustratie: vier Universumscholen uit dezelfde regio werken sa
men aan een project om wis- en natuurkunde projectmatig te integreren. Een keer 
per maand werken de scholen in een werkgroep samen. Organisatieontwikke
ling is gedefinieerd als: “relatie met een vo-school, al dan niet binnen het 
Universumnetwerk, gericht op uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied 
van andere organisatievormen van het bètatechnisch voortgezet onderwijs”. Een 
voorbeeld dat van toepassing is: Universumschool A en B organiseren eenmaal per 

4 In het volgende hoofdstuk zijn beide begrippen toegelicht.  
5 Nota bene: de richting van de causale relaties is onbekend. Aldus kan netwerkinbedding enerzijds 

leiden tot betere prestaties. Anderzijds kan verondersteld worden dat goede prestaties voor 
aantrekkingskracht zorgen: andere scholen willen met ‘de winnaar’ samenwerken (‘join the best 
team’). 
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jaar een strategisch overleg waar intervisie centraal staat en relevante ervaringen 
op het gebied van sectoroverstijgende projecten worden gedeeld. 

2.	 Samenwerking met hogescholen en universiteiten (ho) op het gebied van (i) 
materiaalontwikkeling en (ii) aansluiting van vo naar ho. Materiaalontwikkeling 
is gedefinieerd als: “relatie met een hogeschool of universiteit, al dan niet binnen 
het Universumnetwerk, gericht op ontwikkeling en/of uitwisseling van lesmodules 
en materiaal op het gebied van bèta/techniek (havo/vwo)”. Een voorbeeld: de na
tuurkunde, biologie en scheikundesectie van Universumschool A werken samen 
met de WUR aan een lesmodule over watertechnologie. De samenwerking is hecht, 
waarbij ongeveer een keer per week telefonisch contact is. Samenwerking op 
aansluiting is gedefinieerd als: “relatie met een hogeschool of universiteit, al dan 
niet binnen het Universumnetwerk, gericht op verbetering van de aansluiting op 
bètatechnische vervolgopleidingen in het ho”. Ter illustratie: Universumschool A 
werkt samen met de Hogeschool van Amsterdam om meer instroom van meisjes te 
krijgen in technische studierichtingen. Ieder kwartaal is er een werkgroepoverleg. 

3.	 Samenwerking met bedrijven en non-profit organisaties buiten het onderwijs
veld op het gebied van (i) materiaalontwikkeling en (ii) praktijk- en 
beroepsoriëntatie. Materiaalontwikkeling is wederom gedefinieerd als: “relatie 
met een bedrijf of non-profitorganisatie, gericht op ontwikkeling en/of uitwisseling 
van lesmodules en materiaal op het gebied van bèta/techniek (havo/vwo)”. Een 
toepassing: de scheikundesectie van Universumschool A werkt samen met Shell 
Amsterdam (Research & Technology Centre) aan een 4havo-practicum over aard
olie, polymeren en de toepassingen van plastics. Het practicum duurt een hele dag 
en ter voorbereiding is er maandelijks contact tussen Shell en school A. Praktijk- 
en beroepsoriëntatie is gedefinieerd als de “relatie met een bedrijf of overheids
instelling, gericht op kennismaking en oriëntatie van leerlingen (havo/vwo) op 
praktijk en beroep in de bèta/techniek”. Ter illustratie: Universumschool A werkt 
samen met Philips Research aan een jaarlijkse 'Leerling in het Lab dag' om 5 en 6 
vwo-leerlingen een beeld te geven van het werken in een R&D-omgeving. 

1.3 Aanpak van het onderzoek 

In tegenstelling tot andere monitoring exercities over de voortgang van UP (o.a. het 
recente Bronnenboek UP 6 ) maken we hier niet zozeer gebruik van kwalitatieve data 
(interviews bijvoorbeeld) of kwantitatieve rechte tellingen. Het laatstgenoemde type data 
(rechte tellingen) wordt in het bronnenboek veelvuldig gebruikt: bètaprestatie-indicatoren 
zoals profielscores7 en doorstroomcijfers8. In deze studie daarentegen richten we ons op de 
methodologie van netwerkanalyse (Social Network Analysis). Binnen deze kwantitatieve 
methode staat het gebruik van relationele data centraal. Dat wil zeggen, de relevante data 
zijn niet zozeer gerelateerd aan een actor, zoals een attribuut (organisatiegrootte, aantal 

6 Bilderbeek, R., B. van den Berg & C. Zijderveld (2007), Bronnenboek 2007. Achtergronddocument 
voor de audit van het Universum programma. Utrecht: Dialogic. 

7 Dit is de waarde die verkregen wordt door het aantal N-leerlingen (profielen Natuur/Gezondheid en 
Natuur/Techniek) te delen door het totaal aantal leerlingen.  

8 Doorstroomcijfers worden berekend aan de hand van het aantal N-leerlingen dat kiest voor een 
bètatechnische vervolgopleiding aan een hogeschool of universiteit, gedeeld door het totaal aantal 
leerlingen met een N-profiel.  
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leerlingen, bètaprestaties, locatie, etc.), maar aan het ontstaan/ontbreken en de 
eigenschappen van relaties tussen actoren. In de opsomming hiervoor hebben we 
verschillende vormen van relationele data al uitgewerkt. Het gebruik van relationele data 
veronderstelt echter een andere manier van (i) ondervragen van respondenten, (ii) 
analyseren (andere software en programma’s om te komen tot resultaten) en (iii) 
interpreteren van de bevindingen.      

Deze onderzoeksaanpak heeft als grootste voordeel ten opzichte van kwalitatieve of 
kwantitatieve rechte tellingen dat netwerkeigenschappen op een dynamische manier 
onderzocht worden. Met andere woorden, de rijkheid van de netwerkstructuur wordt 
gepresenteerd zonder daarbij te verdrinken in informatie9. Immers, netwerkanalyse maakt 
het mogelijk om netwerkstructuren optimaliserend te visualiseren naar, bijvoorbeeld, 
subgroepen binnen een netwerk of centraliteit van actoren. Door dergelijke functies wordt 
de structuur versimpeld en overzichtelijk gepresenteerd. Met dynamisch onderzoeken 
bedoelen we, naast de verdiepingsslag die analyse van relationele data biedt 10 , dat 
momenten in de tijd vergeleken kunnen worden. In dit geval gaat het om de situatie 
voorafgaand aan UP en de huidige situatie. Op die manier kan netwerkdynamiek 
inzichtelijk gemaakt worden.   

In totaal hebben 96 scholen de vragenlijst, die ten grondslag heeft gelegen aan dit 
onderzoek, ingevuld (van de 100 aangeschreven UP scholen). De ondernomen onderzoeks
stappen zijn schematisch gepresenteerd in Annex 1. Een methodologische introductie 
wordt beschreven in hoofdstuk 2. 

1.4 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt gestructureerd. Aangezien netwerkanalyse een specifieke en vrij 
innovatieve methode is in het domein van beleidsonderzoek, starten we in hoofdstuk 2 met 
een introductie van de methodologische principes. In hoofdstuk 3 zullen we stilstaan bij 
netwerkvorming tussen vo-scholen. Samenwerking tussen Universumscholen en ho-
instellingen zullen we aanhalen in hoofdstuk 4, gevolgd door een uitwijding over 
samenwerking met bedrijven en non-profitorganisaties (hoofdstuk 5). De tweede 
doelstelling van dit onderzoek gaat, zoals hierboven is gesteld, over de samenhang tussen 
netwerkinbedding (op schoolniveau: hoe centraal is een Universumschool gepositioneerd?) 
en bètaprestaties, uitgedrukt in profielscores en doorstroomcijfers. In hoofdstuk 6 
besteden we specifiek aandacht aan dit onderwerp. Ten slotte volgt een resumé van de 
belangrijkste bevindingen en een discussie in hoofdstuk 7. 

9 Dit wordt doorgaans aangeduid als het vinden van de balans tussen de complexe werkelijkheid (het 
sociale systeem) en abstracte modellering. Het lastige van analyseren van sociale systemen, zoals 
het Universumnetwerk, is de hoge mate van complexiteit. Zeker bij een groot aantal actoren (N>50) 
spelen zich in het totale speelveld talrijke sociale processen af. Door deze netwerken en processen 
binnen het netwerk te analyseren beogen we de balans te vinden tussen behoud van de complexe 
werkelijkheid en de abstracte modellering. Met andere woorden: versimpeling is nodig om structuur 
aan te brengen en de complexiteit te reduceren tot iets behapbaars. Aan de andere kant loert er het 
gevaar van ‘oversimplificatie’. Veel technieken en tools schieten hier tekort.  

10 Een mooi voorbeeld is het inzichtelijk maken van brugfuncties van scholen: zonder een 
structuuranalyse is het nauwelijks mogelijk om vast te stellen in hoeverre een school die losstaande 
clusters verbindt (brugfunctie) netwerktechnisch belangrijk is voor de doorvoer van kennis. 
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2 Netwerkanalyse 

2.1 Een methodologische introductie 

Netwerkanalyse is een methode binnen de sociometrie en wiskundige sociologie die de 
afgelopen jaren sterk aan terrein heeft gewonnen. In essentie is netwerkanalyse gericht op 
actoren (nodes), de relaties daartussen (ties), waarbij relaties zijn gebaseerd op  content 
(denk aan geldstromen, kennis, strategische samenwerking, enzovoort).  

Figuur 2 Visualisatie van actoren, relaties en content 

Actor 
Relatie 

Content. Gebaseerd op wat? 
Kennisuitwisseling? Geldstromen? 
Co-producties tussen bedrijven? 

Nodes (knooppunten) krijgen vanuit de pure sociometrische benadering geen specifieke 
invulling: het kan gaan om individuen (bijvoorbeeld mensen, dieren), collectiviteiten (zoals 
teams, organisaties, steden, landen) of artefacten (objecten, technologieën). De 
toepassing van netwerkanalyse binnen bedrijfskunde, bestuurskunde en gerelateerde 
domeinen zoals organisatiewetenschappen, is vooral gericht op organisaties (profit en non
profit) als centrale actoren. Netwerkanalyse legt vanuit die optiek de nadruk op de vorming 
van het organisatorisch netwerk als zodanig, op relaties daarbinnen en op de inbedding 
van individuele organisaties binnen het netwerk.  

Zoals gezegd is de toepassing van netwerkanalyse de afgelopen jaren steeds populairder 
geworden. Een belangrijke reden is het toenemende aanbod van softwareprogramma’s die 
structuuranalyses en netwerkvisualisatie mogelijk maken. Programma’s zoals UCINET, 
Netminer, StOCNET en Visone (zie www.insna.org/INSNA/soft_inf.html) zijn enerzijds in 
staat om op basis van structuureigenschappen van het netwerk en inbedding van 
individuele actoren statistische netwerkmaten te genereren. De meest gebruikte maten 
zijn: dichtheid (density, op netwerkniveau), degree betweenness en closeness centraliteit 
(centrality, op actorniveau) en subgroepen (cliques en clans, op netwerkniveau maar 
specifiek gerelateerd aan groepen binnen het netwerk). Ter verdieping is in Box 1 kort 
weergegeven wat de betekenis is van de belangrijkste maten. 

Netwerkprogramma’s maken het anderzijds mogelijk om netwerkstructuren in de 
presentatie (visualisatie) te optimaliseren. Zo resulteert niet een brij van knooppunten en 
pijlen, maar een logische weergave, bijvoorbeeld naar actorcentraliteit (de meest centrale 
organisaties zijn dan in het midden gepositioneerd) of naar subgroepen (clustervorming). 

16 Dialogic innovatie ● interactie 



Box 1. Belangrijkste maten 

- In degree (mate van inkomende stroom content) en out degree (mate van uitgaande stroom 
content). In beide gevallen worden het aantal directe relaties met andere partijen binnen het 
netwerk geteld. Door de uitkomsten te delen door het aantal actoren binnen het netwerk -1, kan 
een gewogen score berekend worden. 

- Closeness centraliteit wordt gebaseerd op de totale padlengte van een actor tot alle andere 
actoren in het netwerk, rekening houdend met indirecte ties11. Het principe is hier dat een actor 
centraal gepositioneerd is wanneer deze overall de kortste lijnen heeft naar alle andere partijen 
in het netwerk12 . 

- Betweenness centraliteit 

-

-

bekijkt de positie van een actor in het netwerk op basis van het 
‘makelaarsprincipe’: in welke mate fungeert de actor als een brug tussen bepaalde clusters?  

Dichtheid is een maat op het niveau van het netwerk als geheel. Een hoge dichtheid van een 
netwerk geeft aan dat er veel relaties tussen de actoren zijn. De dichtheid kan variëren van 0 
(=geen relaties) tot 1 (=elke actor heeft een relatie met alle anderen binnen het netwerk). In 
dat laatste geval spreken we van een volledig verknoopt netwerk.  

Subgroepen: een aantal organisaties die een hoge mate van samenhang vertonen, maar 
verder slecht in relatie staan tot het netwerk als geheel (hechte groep). Cliques hebben een 
specifieke connotatie binnen netwerkanalyse; het gaat hier om een subgroep die volledig 
verzadigd is. Omdat deze vorm in de praktijk weinig gezien wordt, is er een verbreding naar n-
cliques gewenst. De n geeft hier het maximaal aantal padlengtes aan om tot de clique te 
behoren. Het principe van clans is afgeleid van cliques, alleen wordt een correctie toegepast: 
nodes worden meegenomen als ze (in)direct met elkaar verbonden zijn, maar alleen als dat gaat 
via nodes die ook onderdeel zijn van de clique. Op die manier worden uitbijters niet meegeteld. 

De methodologie van netwerkanalyse stelt hoge eisen aan de kwaliteit van gebruikte data. 
Omdat uitgegaan wordt van relationele data, in plaats van attributen, zijn ook vragen over 
de intensiteit van relaties en de omgang met niet-bevestigde relaties aan de orde. In 2.2 
staan we stil bij die methodologische uitgangspunten, specifiek in het kader van dit 
onderzoek. 

2.2 Uitgangspunten  

2.2.1 Primaire en secundaire dataverzameling 

Relationele data (zie 1.3) kunnen zowel gevonden worden in bestaande bronnen als 
voortkomen uit primaire dataverzameling. Denk bij secundaire materiaal aan archiefmate
riaal (onder andere notulen, jaarverslagen), maar ook aan databases (bijvoorbeeld 
patentdatabases of publicatielijsten). Primaire data kunnen verzameld worden aan de hand 

11 Actor A heeft geen directe relatie met actor B, maar beiden hebben een relatie met actor C. Het 
indirecte pad van A naar C telt zodoende 2 ties (A-B en B-C). De theorie is verdeeld over het effect 
van ontbrekende relaties in netwerken met betrekking tot kennisdeling; zie het werk van Ronald 
Burt en James Coleman. 

12 Voor complexe sociale systemen, zoals het Universumnetwerk, brengt netwerkanalyse hier veel 
meerwaarde. Immers, de lokale links zijn doorgaans wel te overzien, maar inzicht in globale 
centraliteit ontbreekt vanwege de complexiteit en grootte van het netwerk. 
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van vragenlijsten, interviews, observaties, monitoringbestanden zoals email- en logfiles, en 
experimenten. De keuze voor primaire of secundaire dataverzameling is onder andere 
afhankelijk van de datakwaliteit. Als de kwaliteit van data niet toereikend is, zijn resultaten 
in mindere mate betrouwbaar. Denk bijvoorbeeld aan een situatie zonder volledige 
informatie van alle actoren of aan het ontbreken van een duidelijke afbakening op content. 
Het eerste probleem (onvolledigheid) kan zich voordoen bij primaire dataverzameling: er is 
namelijk altijd een klein deel van de aangeschrevenen die niet, of niet tijdig, respondeert. 
Onduidelijke afbakening op content kan zich bijvoorbeeld voordoen bij archiefmateriaal. 

Bestaande informatie over samenwerking binnen UP is beperkt te vinden in intake-, 
monitoring- en auditdocumenten. Gezien de beperkte informatie met betrekking tot 
netwerkvorming in die secundaire bronnen, is ervoor gekozen om een vragenlijst voor te 
leggen aan alle UP-coördinatoren 13 . In de vragenlijst komen achtereenvolgens vo
samenwerking, relaties met hogescholen en universiteiten, en samenwerking met 
bedrijven/organisaties aan de orde. Om een indruk te krijgen van de vragenlijst, is in 
Figuur 3 een deel van de vragenlijst gepresenteerd. 

Figuur 3 Primaire dataverzameling: het ontwerp van een vragenlijst om relationele data te verzamelen 

1 = een keer per jaar contact 
2=enkele keren per jaar contact 
3=een keer per maand contact 
4=een keer per week contact 
5=(vrijwel) dagelijks contact 
6=onregelmatig contact 

op dit moment vóór deelname aan Universum 

Het Hondsrug College 
Baken Park Lyceum 
School N …. 

Materiaal Organisatie Materiaal Organisatie 

2.2.2 Meten van intensiteit van relaties 

Een bijkomend voordeel van primaire dataverzameling is dat rekening gehouden kan 
worden met de intensiteit van relaties. Als we gebruik gemaakt hadden van secundair 
materiaal zou die rijkheid aan informatie nagenoeg vervallen, aangezien deze niet of 
onvoldoende is opgenomen in het beschikbare materiaal. Uit figuur 3 blijkt al dat 
respondenten frequenties van contact hebben kunnen aangeven: wordt op wekelijkse basis 
samengewerkt met partnerschool A of geschiedt de kennisuitwisseling bijvoorbeeld ‘slechts’ 
eenmaal per jaar? Deze uitsplitsing is relevant. Immers, de ene relatie is de andere niet. In 
de hoofdstukken 3 tot en met 5 hebben we gebruik gemaakt van deze informatie om te 
komen tot de volgende indeling: 

• Onregelmatige contacten (waarde 6); 

13 Wel is per school een profiel aangemaakt op basis van secundair materiaal, dat meegestuurd is naar 
de respondent. Dit document dient meer als geheugensteuntje door de coördinator gebruikt te 
worden dan als daadwerkelijk input.  

Dialogic innovatie ● interactie 18 



• Laagfrequente contacten (een paar keer per jaar contact of minder, waarden 1 en 2); 

• Hoogfrequente contacten (maandelijks contact tot vrijwel dagelijks, waarden 3-5). 

2.2.3 Bevestigde versus niet-bevestigde relaties 

Zowel bij het gebruik van primaire als secundaire data resteert de vraag: nemen we  
slechts bevestigde 14 of ook niet-bevestigde relaties mee in de berekeningen? Dit 
discussiepunt speelt in mindere mate bij de ho- en bedrijvennetwerken, aangezien daar 
überhaupt geen bevestigde relaties kunnen voorkomen. Immers, de vragenlijst is niet 
voorgelegd aan contactpersonen bij hogescholen, universiteiten of bedrijven. Analysepro
gramma’s maken het mogelijk om niet-bevestigde relaties op verschillende manieren te 
behandelen. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 wordt duidelijk dat niet-bevestigde relaties 
wel zijn opgenomen en dat bovendien de richting van de relatie behouden is. Kortom, een 
uitgaande pijl betekent dat de respondent een andere school heeft genoemd als 
samenwerkingspartner, een ingaande pijl betekent logischerwijs dat de school genoemd is 
door een andere school.  

14 Universumschool A zegt samen te werken met Universumschool B, en omgekeerd zegt 
Universumschool B eveneens samen te werken met Universumschool A. 
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3 Samenwerking binnen het voortge
zet onderwijs (vo) 

3.1 Inleiding 

Centraal in dit hoofdstuk staat de ontwikkeling van het Universumnetwerk voor vo-scholen, 
zowel in termen van samenwerking op het gebied van materiaal als op het gebied van 
organisatieontwikkeling binnen het bèta-aanbod. Om de ontwikkeling door de tijd in kaart 
te brengen presenteren we telkens zowel het netwerk vóór als ná toetreding tot UP. 

De figuren moeten als volgt worden geïnterpreteerd: de vo-scholen zijn weergegeven als 
knooppunten (nodes) in het netwerk. Voor de overzichtelijkheid zijn alle scholen verwijderd 
die geen enkele relatie hebben met andere scholen. De kleur van de nodes geeft de 
geografische locatie van de school aan (zie Tabel 1), de grootte van de node correspon
deert met de grootte van de school.15 

Tabel 1. Legenda voor geografische herkomst nodes (provincie) 

Provincie Kleur 

Drenthe Oranje 

Flevoland Lichtgrijs 

Friesland Lichtoranje 

Gelderland Paars 

Groningen Lichtgeel 

Limburg Lichtblauw 

Noord-Brabant Donkerblauw 

Noord-Holland Lichtgroen 

Overijssel Geel 

Utrecht Lavendel 

Zeeland Roodbruin 

Zuid-Holland Donkergroen 

Voor de relaties tussen de scholen is de frequentie van de interactie tussen de scholen op 
twee verschillende manieren weergegeven. Ten eerste is de dikte van de pijl recht  
evenredig aan de mate van interactie. Voor de duidelijkheid is er ten tweede onderscheid 
gemaakt tussen: 

15 Gemeten in termen van het totaal aantal havo- en vwo-leerlingen. 
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•	 onregelmatige contacten – in gestippelde grijze pijlen weergegeven; 

•	 laagfrequente contacten (een paar keer per jaar contact of minder) – in grijze pijlen 
weergegeven; 

•	 hoogfrequente contacten (meer dan een paar keer per jaar contact) – in zwarte pijlen 
weergegeven. 

Bij de weergave van de netwerken is uitgegaan van de gedachte dat we met name 
geïnteresseerd zijn in de regionale dimensie van samenwerking. Daarnaast zijn alle 
knooppunten gelijksoortig. Het zijn namelijk allemaal vo-scholen. De presentatie van de 
netwerken is daarom geoptimaliseerd voor de weergave van subgroepen: de nodes met 
onderlinge relaties zijn dicht bij elkaar geplaatst. 

Hierna komt eerst de netwerkvorming op het gebied van materiaalsamenwerking aan de 
orde (3.2), daarna op het gebied van organisatiesamenwerking (3.3). 

3.2 Samenwerking op het gebied van materiaal 

Figuur 4 presenteert de samenwerking tussen vo-scholen op het gebied van materiaal, 
vóór en tijdens (“na”) UP. 

Uit Figuur 4 komt naar voren dat het netwerk door de tijd in meerdere opzichten duidelijk 
is gegroeid. Allereerst is het aantal nodes toegenomen van 147 tot 23016. De toename van 
het aantal nodes verklaart al voor een klein deel de toename van het aantal relaties, maar 
de sterke groei komt vooral voort uit een toename van de onderlinge verknoping van de 
bestaande nodes. Tenslotte is de intensiteit van de relaties – de frequentie waarmee 
binnen een bepaalde relatie wordt samengewerkt – toegenomen. Samen leiden de drie 
factoren tot een explosieve groei van het netwerk (ΔP = 281%). De groei zit vooral in de 
toename van het aantal relaties. 

Een alternatieve maat voor het aantal ties in een netwerk is de dichtheid (density). De 
dichtheid wordt berekend door het aantal feitelijk bestaande relaties te delen door het 
theoretische maximum. Bij dat maximum zou er sprake zijn van een volledig verknoopt 
netwerk – dan zou elke node met elke andere node in het netwerk verbonden zijn. D is 
gestegen van 2% naar ruim 3%; een relatieve toename van 68%. 

16 Dat is niet omdat het feitelijke aantal UP-deelnemers is toegenomen – dat is constant gebleven – 
maar omdat er nu veel minder scholen zijn die afvallen omdat ze geen enkele relatie hebben met het 
netwerk (die worden namelijk niet meegenomen in de analyse). 
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Figuur 4. Samenwerking tussen vo-scholen op het gebied van materiaal voor en na toetreding tot UP 

2005 (voor Universum Programma)       2007 (huidige situatie) 
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De groei van het netwerk uit zich ook in de toename van het aantal subnetwerken of clans. 
Dat aantal is hier gestegen van 10 naar 35. Deze toename kan deels worden verklaard 
door autonome groei (het totale aantal nodes is toegenomen en daarmee het aantal clans), 
deels door een verdergaande mate van specialisatie (de clans zijn ook gemiddeld kleiner 
geworden). 

Tabel 2. Ontwikkeling van het aantal relaties en de aard van relaties binnen het netwerk van vo
scholen met betrekking tot materiaal 

Factor Voor UP Na UP Verandering (%) 

Aantal nodes 147 230 56% 

Aantal relaties (Nties) 190 424 123% 

Gemiddelde intensiteit (J)17 1,78 2,19 23% 

Product (P) 237 903 281% 

Density (D) 2,02% 3,40% 68% 

Aantal 2-clans (C) 10 35 250% 

Uit Figuur 4 blijkt ook duidelijk het belang van regionale samenwerking. De subgroepen in 
de netwerken vallen vrijwel naadloos samen met de provincies. Fysieke nabijheid is 
blijkbaar een belangrijke verklarende factor voor het ontstaan van samenwerkingsverban
den: distance matters. Binnen het netwerk zijn een aantal scholen te onderscheiden die 
een centrale rol spelen in hun eigen clan en daarnaast een brugfunctie vervullen naar 
andere clans. Dit zijn de zogenaamde linking pins. Twee voorbeelden daarvan zijn 
omcirkeld in Figuur 4. ’t Rijks (10LU) in Bergen op Zoom, Noord-Brabant speelt een 
centrale rol voor één van de Zeeuwse clans en het Raayland college in Limburg (25FY) 
zorgt voor aansluiting met een Gelders subnetwerk. 

Twee duidelijke voorbeelden van regionale clustering zijn Noord-Holland (A) en Limburg 
(B). Ter illustratie zoomen we verder in op het  Noord-Hollandse netwerk. Binnen dat  
subnetwerk blijkt, net als in het Zeeuws/Noord-Brabantse netwerk, sprake te zijn van een 
school van buiten de regio (Broklede in Breukelen, Utrecht [11NY]) die een spilfunctie 
vervuld binnen het netwerk. Dat was al zo voor de toetreding tot UP (Figuur 5) en dat is zo 
gebleven na toetreding (Figuur 6). Verder spelen twee andere omcirkelde scholen (het St. 
Ignatiusgymnasium in Amsterdam [01ET] en het Bernard Nieuwentijtcollege [17VF]) een 
belangrijke rol als poortwachter naar andere clans. 

17 Het product P is het som van de mate van interactie I x de frequentie F van die specifieke mate van 
5 

interactie i : P = ∑Fi × I . De gemiddelde intensiteit J is het product gedeeld door het aantal 
1 

relaties: J = P 
Nties 

. De mate van interactie met de score 6 (onregelmatig contact – de 

gestippelde pijlen in Figuur 4) is in de berekeningen buiten beschouwing gelaten, vandaar de schaal 
voor i van {1…5}. 
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Figuur 5. Detail voor regionaal netwerk Noord-Holland, voor UP 

De structuur van het regionale netwerk is min of meer hetzelfde gebleven na toetreding. 
Het Broklede (11NY) staat nog steeds centraal maar de spilfunctie is nu overgenomen door 
het Bonhoeffer College in Castricum (Noord-Holland; 00ZD). De brugfunctie van het St. 
Ignatiusgymnasium (01ET) en met name van het Bernard Nieuwentijtcollege (17VF) is nog 
belangrijker geworden dan voorheen. Qua grootte en dichtheid is het regionale netwerk 
zeer sterk gegroeid. Hierdoor is het subnetwerk binnen het regionale netwerk nu beter 
zichtbaar – dit is het zeer dicht vermaasde netwerk in het midden (van Figuur 5). Zonder 
uitzondering blijken alle scholen in dit netwerk ook deelnemer te zijn van het Bètapartners 
programma. Met terugwerkende kracht blijken nu vrijwel alle scholen uit het kernnetwerk 
van Figuur 5 dat ook te zijn. Van de subgroepen blijkt de netwerkgroei het sterkste te zijn 
voor dit Bètapartners cohort. We kunnen dan ook spreken van een interactie-effect tussen 
de inspanningen van UP en Bètapartners om netwerkvorming te stimuleren. Formalisering 
van samenwerkingsverbanden draagt zodoende daadwerkelijk bij aan meer en meer 
intensieve relaties ten opzichte van informele stimulering en autonome groei. 

Figuur 6. Detail voor regionaal netwerk Noord-Holland, na UP 
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3.3 Samenwerking op het gebied van organisatie 

Figuur 7. Samenwerking tussen vo-scholen op het gebied van organisatie voor en na toetreding tot UP 
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In deze paragraaf bekijken we de netwerken die betrekking hebben op organisatieontwik
keling. In de praktijk blijken scholen immers niet alleen samen te werken (ontwikkeling of 
kennisuitwisseling) op het gebied van nieuwe modules, lesmateriaal of projectplannen; 
scholen werken ook samen op het gebied van hun bètaonderwijsorganisatie: hoe 
organiseer je vakoverstijgende samenwerking (bèta-integratie)? Op welke wijze kan 
science als geïntegreerd vak worden ingebed in de bestaande sectiestructuren? Niet alleen 
scholen die binnen koepelorganisaties vallen delen dergelijke kennis, ook tussen andere 
scholen wordt kennis en ervaring over organisatieontwikkeling uitgewisseld. Een voorbeeld 
hiervan is strategisch overleg tussen twee scholen waar intervisie centraal staat en 
relevante ervaringen op het gebied van sectoroverstijgende projecten worden gedeeld. 

Kijkend naar de netwerkvisualisaties (Figuur 7) zien we wederom, zowel voorafgaand aan 
UP als in de huidige situatie, een patroon van regionale clustering: scholen uit de zelfde 
regio (gemeten naar provincie) trekken naar elkaar toe. Het verschil tussen beide situaties, 
vóór UP en nu, is dat afzonderlijke eilandjes verknoopt raken. Anders gezegd, naast de 
krachtige regionale clustering raken de Universumscholen gedurende de looptijd van UP 
sterker geïntegreerd. Een mooi voorbeeld is de integratie van cluster A (scholen uit Noord-
Holland) en B (scholen uit Overijssel) in de situatie voorafgaand aan UP tot cluster C in de 
huidige situatie. Het cluster West Noord-Brabant/Zeeland (rechtsonder in Figuur 7), 
voorafgaand aan UP totaal geïsoleerd, vindt nu aansluiting bij andere scholen en regionale 
samenwerkingsverbanden. Ook het Limburgse cluster was vóór UP volledig geïsoleerd. De 
huidige situatie laat aansluiting zien via het Raayland College (25FY) en het Hondsrug 
college (Emmen; 16VP). Deze integratie kunnen we ook hardmaken aan de hand van het 
toegenomen aantal 2-clans18: een overgang van 15 groepen met ten minste 5 scholen (n
clans) naar 32 subgroepen nu. Een overzicht van de netwerkeigenschappen is gegeven in 
tabel 3.  

Tabel 3. Ontwikkeling van het aantal relaties en de aard van relaties binnen het netwerk van vo
scholen met betrekking tot organisatie 

Factor Voor UP Na UP Verandering (%) 

Aantal nodes 173 248 43% 

Aantal relaties (Nties) 230 468 103% 

Gemiddelde intensiteit (J)17 1,99 2,18 10% 

Product (P) 317 969 206% 

Density (D) 2,59% 3,71% 43% 

Aantal 2-clans (C) 15 32 113% 

Uit tabel 3 blijkt bovendien dat de netwerkdichtheid (D) is toegenomen van 2,6% naar 
3,7%19. Met andere woorden, 3,7% van alle mogelijke relaties doen zich in de huidige 

18 Waarbij de 2-clan zo gedefinieerd is, dat ten minste 5 scholen betrokken zijn (N≥5). 
19 Het is lastig om normatieve uitspraken te doen over de mate waarin de absolute dichtheidswaarden 

(2,6% en 3,7%) “goed” of “slecht” zijn. We benadrukken wel graag dat in dit specifieke geval (een 
grote set van middelbare scholen) een hoge dichtheid, bijvoorbeeld van 75% - 100% niet reëel is. In 
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praktijk feitelijk voor. De dichtheid van het netwerk gebaseerd op samenwerking op 
organisatieontwikkeling scoort daarmee iets hoger dan samenwerking op materiaalontwik
keling (3,4%).  

Dat we kunnen spreken van een toenemende formalisering van samenwerkingsverbanden, 
blijkt uit de afname van het aantal relaties dat aangeduid is als ‘onregelmatig’ (waarde 6). 
Waar in het pre-UP stadium nog in 71 gevallen (31% van het totaal aantal relaties) 
onregelmatig kennis uitgewisseld werd, is dat op dit moment nog maar het geval bij 24 
relaties (5% van het totaal). Formalisering zien we met name terug binnen de clusters uit 
Limburg, Overijssel en Gelderland. In Gelderland is bijvoorbeeld te zien dat voorheen het 
Candea College (03RR) als spin in het web onregelmatige contacten onderhield met 
scholen in de regio. Vanuit die contacten heeft zich een regionaal netwerk ontwikkeld. Dat 
zelfde geldt voor de contacten van het Bouwens van der Boije College (Panningen, 20LL) in 
het Limburgse cluster.  

Vergeleken met samenwerking op het gebied van materiaal heeft de netwerkkwaliteit (P) 
op het gebied van organisatieontwikkeling een iets minder extreme groei laten zien: de 
netwerkkwaliteit op het gebied van samenwerking op organisatieontwikkeling is ruim 3 
maal (groei van 281%) beter geworden (bijna 4 maal bij materiaalsamenwerking). 

het geval van 100% werkt namelijk iedere UP school met alle geselecteerden (N=100) samen. Een 
dergelijke situatie is niet te verwachten. 
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4 Samenwerking met hoger onder
wijsinstellingen (ho) 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 hebben we de nadruk gelegd op samenwerkingsverbanden tussen 
Universumscholen en andere vo-scholen. Minstens zo belangrijk, in het kader van 
doorstroom naar bètatechnische vervolgopleidingen, is de samenwerking tussen 
Universumscholen en ho-instellingen. De laatste jaren is het besef toegenomen dat vo-ho 
contact niet alleen in het teken van doorstroom naar vervolgopleidingen dient te staan. Een 
betere samenwerking tussen vo en ho kan namelijk significant bijdragen aan de kwaliteit 
van lessen. Denk bijvoorbeeld aan de praktijkaansluiting bij bètaonderwijs aan havisten 
waarvoor hogescholen de juiste kennis is huis hebben, of het bieden van wetenschappelijke 
uitdaging en aanpak door universiteiten. Om zicht te krijgen op de wijze waarop 
netwerkvorming tot stand komt tussen Universumscholen en ho-instellingen die 
bètatechnische vervolgopleidingen bieden, hebben we in de vragenlijst aandacht aan dit 
onderwerp besteed. Ook hier hebben we een uitsplitsing gemaakt naar twee soorten 
content: samenwerking op het gebied van materiaalontwikkeling en samenwerking op het 
gebied van aansluitingsproblematiek en doorstroom (zie 1.2). 

Onderstaande figuren geven de netwerkvisualisaties van de twee onderscheiden typen 
content weer, uitgesplitst naar de periode voorafgaand aan het UP en de huidige situatie. 
Voor de interpretatie zijn wederom de grootte en locatie-eigenschappen (provincie) van vo
scholen weergegeven aan de hand van de grootte van de knooppunten en de kleur. Ter 
volledigheid (consistent met Tabel 1): 

Tabel 4. Legenda voor geografische herkomst nodes (provincie) 

Provincie Kleur 

Drenthe Oranje 

Flevoland Lichtgrijs 

Friesland Lichtoranje 

Gelderland Paars 

Groningen Lichtgeel 

Limburg Lichtblauw 

Noord-Brabant Donkerblauw 

Noord-Holland Lichtgroen 

Overijssel Geel 

Utrecht Lavendel 

Zeeland Roodbruin 

Zuid-Holland Donkergroen 
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Voor de relaties tussen Universumscholen en de ho-instellingen geldt dezelfde interpretatie 
als in voorgaand hoofdstuk: de frequentie van de interactie tussen de organisaties is op 
twee verschillende manieren weergegeven. Ten eerste is de dikte van de pijl recht  
evenredig aan de mate van interactie. Voor de duidelijkheid is er ten tweede onderscheid 
gemaakt tussen: 

•	 onregelmatige contacten – in gestippelde grijze pijlen weergegeven 

•	 laagfrequente contacten (een paar keer per jaar contact of minder) – in grijze pijlen 
weergegeven 

•	 hoogfrequente contacten (meer dan een paar keer per jaar contact) – in zwarte pijlen 
weergegeven 

Voor ho-instellingen is overigens een cirkel gekozen als vorm in plaats van een vierkant 
(voor vo-scholen). Knooppunten voorzien van een dikke stippelrand geven de hogescholen 
weer. De ronde knooppunten zonder stippelrand zijn de universiteiten. Een lijst met 
afkortingen is in Bijlage 3 gegeven. De onderwijsinstellingen hebben de kleur van de 
provincie meegekregen op enkele instellingen na: INHOLLAND, Fontys Hogescholen, 
Saxion Hogescholen en de TU Aken (RWTH). De eerstgenoemde drie hogescholen hebben 
vestigingen in meerdere provincies; RWTH is een Duitse kennisinstelling. Voor deze vier 
instellingen geldt dat een felblauwe kleur is gekozen. 

In tegenstelling tot het vorige hoofdstuk hebben we hier ervoor gekozen om te 
optimaliseren naar de indegree centraliteit (en niet voor een netwerkoptimalisatie naar 
cliques, subgroepen), ofwel naar de mate waarin een ho-instelling door Universumscholen 
is genoemd als kennispartner. Op die manier kunnen we gemakkelijk aflezen hoe 
belangrijk iedere ho-instelling is voor het Universumnetwerk in termen van samenwerking 
op materiaalontwikkeling en aansluitingsproblematiek. Aangezien we niet aan ho-
instellingen hebben gevraagd met welke Universumscholen zij samenwerken, is de 
indegree waarde van alle Universumscholen gelijk aan 0. De vo-scholen (UP) staan  
zodoende aan de buitenkant van de cirkelvormige presentaties. 

Hierna komt eerst de netwerkvorming op het gebied van materiaalsamenwerking aan de 
orde (4.2), daarna op het gebied van aansluiting (4.3). 

4.2 Samenwerking op Materiaal (voor en na UP toetreding) 

De andere manier van presenteren (ten opzichte van hoofdstuk 3, cirkelvormig in plaats 
van naar subgroepen) benadrukt de centraliteit van ho-instellingen. Anders gezegd, hoe 
belangrijk, in termen van het aantal Universumscholen waarmee wordt samengewerkt, zijn 
de Nederlandse onderwijsinstellingen? Uit Figuur 8 zijn een aantal zaken op te maken.  

Ten eerste, zowel voorafgaand aan UP als in de huidige situatie onderhoudt dezelfde groep 
van 4 ho-instellingen de meeste samenwerkingsrelaties met vo-scholen. De WUR scoort in 
het aantal samenwerkingsrelaties het hoogst, gevolgd door UU, RU en TU Delft. Hier uit 
kunnen we opmaken dat de mate waarin ho-instellingen samenwerken met Universum
scholen relatief stabiel is. 
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Figuur 8. Samenwerking tussen Universumscholen en ho-instellingen op het gebied van materiaal voor en na toetreding tot UP

  2005 (voor Universum Programma)       2007 (huidige situatie) 
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Wat sterk opvalt is dat hogescholen (in de Figuur de ronde gestippelde actoren) sterk 
achterblijven in termen van samenwerking met het vo, zowel in de uitgangssituatie (vóór 
UP) als nu. In de uitgangssituatie waren de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de 
meeste centrale hogeschool; in de huidige situatie zijn dat Hogeschool INHOLLAND en 
Fontys Hogescholen. Het achterblijven van structurele samenwerking tussen hbo en 
Universumscholen kan er enerzijds op duiden dat structuren binnen het hbo (nog) niet zo 
zijn vormgegeven dat het eenvoudig is om aan inhoudelijke kennisontwikkeling en – 
uitwisseling (bijvoorbeeld nieuwe NLT-modules) met vo-scholen te doen. Anderzijds zegt 
dit mogelijk ook iets over de manier waarop het Universum Programma op de geselecteer
de scholen is ingevuld; de nadruk ligt mogelijk sterker op vwo-activiteiten dan op havo
activiteiten. Uit het recente UP Bronnenboek20 blijkt overigens ook dat samenwerking met 
hogescholen een lastig punt is: Universumscholen ervaren het als moeilijk om binnen te 
komen bij hogescholen en zijn van mening dat de aangeboden activiteiten vooral gericht 
zijn op het binnenhalen van studenten. 

Ook de samenwerking met het ho is regiogevoelig: Universumscholen zoeken hoofdzakelijk 
de samenwerking met ho-instellingen in de buurt (op provincieniveau). Net zo sterk als bij 
de samenwerking binnen het vo is dat effect echter niet. Om een indruk te krijgen van de 
regionale aantrekkingskracht is in het UP Bronnenboek 2007 specifiek gekeken naar de 
regionale instroom aan bètafaculteiten van universiteiten. Hoewel we instroom niet gelijk 
kunnen stellen aan samenwerking op materiaalontwikkeling en –uitwisseling, geven de 
resultaten wel een indicatie van de regionale aantrekkingskracht van ho-instellingen (zie 
Tabel 5)21. 

Tabel 5. Herkomst van vwo'ers die kiezen voor een universitaire bètatechnische vervolgopleiding, per 
provincie, 2003-2005, in % per provincie 

RuG-na RuG-te RU-na TU/e-te TUD-te UL-na UT-te UU-na UvA-na VU-na Totaal 
Drenthe  
Flevoland  
Friesland  
Gelderland 
Groningen  
Limburg 
Noord-Brabant 
Noord-Holland 
Overijssel 
Utrecht  
Zeeland  
Zuid-Holland 

10,9%  
1,4%  

17,2%  
8,1% 

30,0%  
1,3% 
1,8% 
3,9% 

18,8% 
2,0%  
0,3%  
4,3% 

8,1%  
1,5%  

18,0%  
9,6% 

30,2%  
0,8% 
1,9% 
7,0% 

14,4% 
3,2%  
0,0%  
5,3% 

0,2%  
0,4%  
0,5%  

38,9% 
0,2%  

13,0% 
34,2% 
0,9% 
6,1% 
1,9%  
1,6%  
2,2% 

0,5%  
0,6%  
0,5%  
9,4% 
0,8%  

21,2% 
50,6% 
2,7% 
2,3% 
3,3%  
3,1%  
5,0% 

0,9%  
1,1%  
2,2%  
6,7% 
2,2%  
2,7% 
9,6% 

20,4% 
3,6% 
7,9%  
2,1%  

40,6% 

0,8%  
0,2%  
0,3%  
3,6% 
0,7%  
1,9% 
5,4% 
14,9% 
2,0% 
3,6%  
1,9%  

64,7% 

3,8%  
3,3%  
6,6%  

24,7% 
5,0%  
1,3% 
5,4% 
9,1% 

27,7% 
7,1%  
0,3%  
5,8% 

1,1%  
1,6%  
1,0%  
13,2% 
1,3%  
4,7% 
16,0% 
11,1% 
6,0% 
18,8%  
1,9%  

23,4% 

0,9%  
4,0%  
1,0%  
5,3% 
1,5%  
1,9% 
4,9% 
55,5% 
3,1% 
5,7%  
1,3%  

14,9% 

0,0%  
6,3%  
0,7%  
3,0% 
0,4%  
1,3% 
4,1% 
63,1% 
2,8% 
5,5%  
1,1%  
11,6% 

1,9%  
1,7%  
3,3%  
11,7% 
4,4%  
6,3% 
17,1% 
15,8% 
7,7% 
7,4%  
1,7%  
20,9% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: CFI (bewerking Dialogic) 

Uit de visualisaties van Figuur 8 is bovendien op te maken dat sommige ho-instellingen in 
hun samenwerkingsverbanden de diepte in gaan, terwijl andere instellingen juist de 
verbreding opzoeken. Met andere woorden, er zijn ho-instellingen die de samenwerking op 
het gebied van materiaalontwikkeling of –uitwisseling zoeken met een groot aantal 
Universumscholen, maar op een minder intensieve wijze (breedte). Anderzijds zijn er ook 

20 Bilderbeek, R., B. van den Berg & C. Zijderveld (2007), Bronnenboek 2007. Achtergronddocument 
voor de audit van het Universum programma. Utrecht: Dialogic. 

21 Idem. 
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instellingen die met minder Universumscholen relaties onderhouden, maar met de relaties 
die ze hebben wel intensief kennis uitwisselen. Voorbeelden van deze laatste categorie 
universiteiten zijn de TU Delft (Figuur 9) en de TU/e (Figuur 10).  

Figuur 9 TU Delft: intensieve samenwerkingsverbanden (huidige situatie) 

In beide figuren zijn relatief veel dikke zwarte lijnen zichtbaar. Deze wijzen op hoogfre
quente contacten (meer dan een paar keer per jaar contact). De gemiddelde intensiteit van 
een relatie komt daarmee voor de TUD en TU/e op respectievelijk 2,48 en 2,3822. WUR 
(Figuur 11) heeft daarentegen veel relaties, maar doorgaans betreft het laagfrequente 
relaties (maximaal een paar keer per jaar). De gemiddelde intensiteit ligt dan ook een stuk 
lager: 1,60. De brede insteek die we herkennen van WUR blijkt eveneens uit de geringe 
mate waarin regionale aantrekkingskracht naar voren komt; bij TUD en TU/e is dat sterker. 
Zo komen 9 van de 34 UP partners van WUR uit de provincie Gelderland (26%); wel 2 van 
de 3 sterke, hoogfrequente relaties overigens. Bij de TUD komen 14 van de 22 
Universumscholen uit de regio (64%, bovendien alle hoogfrequente relaties) en bij TU/e is 
dat zelfs 14 van de 22 scholen (72%, op één na alle hoogfrequente relaties). 

22 Waarbij: 1 = een keer per jaar contact, 2=enkele keren per jaar contact, 3=een keer per maand 
contact, 4=een keer per week contact, 5=(vrijwel) dagelijks contact. 
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Figuur 10 TU/e: intensieve samenwerkingsverbanden (huidige situatie) 

Figuur 11 WUR: samenwerking in de breedte door veel verschillende UP partners (huidige situatie) 

Aan de hand van Tabel 6 kunnen we concluderen dat gedurende de looptijd van UP de 
samenwerking tussen Universumscholen en ho-instellingen aanzienlijk is verbeterd. Zo is 
niet alleen het aantal relaties toegenomen, ook de intensiteit is verbeterd met 26%: 
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inmiddels houdt de relatie tussen een Universumschool en een ho-instelling in dat er 
gemiddeld enkele keren per jaar contact plaatsvindt (N_ties > 2.0) om kennis uit te 
wisselen of te ontwikkelen; denk bijvoorbeeld aan het ontwerp van nieuwe NLT-modules.  

Tabel 6. Ontwikkeling van het aantal relaties en de aard van relaties binnen het netwerk van 
Universumscholen met ho instellingen met betrekking tot materiaal 

Factor Voor UP Na UP Verandering (%) 

Aantal nodes 100 122 22% 

Aantal relaties (Nties) 190 303 59% 

Gemiddelde intensiteit (J)17 1,63 2,06 26% 

Product (P) 265 599 126% 

Density (D) 12,13% 18,8% 55% 

Aantal 1-cliques (Cl) 41 102 149% 

Ondanks het positieve beeld bij vergelijking van de uitgangssituatie met de huidige situatie 
rond UP, blijkt uit vergelijking van de resultaten in 4.2 en die in 3.2 (samenwerking op 
materiaal met vo-scholen) dat Universumscholen meer hebben geïnvesteerd in 
samenwerking met andere vo-scholen. Anders gezegd, samenwerking met ho-instellingen 
is wel toegenomen, maar niet zo overweldigend als samenwerking met andere vo-scholen. 
Zo stijgt de netwerkkwaliteit (P) binnen het ho-netwerk met 126%, een hele prestatie op 
zich, maar in het geval van het vo-netwerk is dat maar liefst 281%. 

Vanaf deze paragraaf meten we subgroepen gemeten aan de hand van 1-cliques (met 
minimaal 3 betrokken scholen) in plaats van 2-clans. 23 Dat geldt ook voor de samenwer
king tussen vo en ho op het gebied van aansluitingsvraagstukken en voor de 
samenwerking met bedrijven/non-profitorganisaties op het gebied van materiaalontwikke
ling en praktijkoriëntatie. In de situatie voorafgaand aan UP zijn er 41 subgroepen te 
onderscheiden: het gaat dan om clusters van organisaties waaraan ten minste één 
onderwijsinstelling deelneemt en ten minste drie Universumscholen. De groei, met 149%, 
laat een flinke stijging zien. 

23 De reden is methodologisch van aard, maar komt er op neer dat de 2-clan methode voor ruis zorgt. 
De subgroepen worden namelijk geteld op basis van een adjacency matrix; dat is een matrix met 
precies dezelfde rij- als kolomwaarden. Daartoe wordt de “Universumschool-ho-matrix” en de 
“Universumschool-bedrijven-matrix” (zogenaamde affiliation matrices) omgezet naar een school-
school matrix. Daarbij wordt een link geteld als beide Universumscholen samenwerken met dezelfde 
ho-instelling of hetzelfde bedrijf. Die benadering veronderstelt al een mate van indirectheid, de vo
scholen zijn namelijk verbonden via het bedrijf of de onderwijsinstelling, waardoor een 2-clan niet de 
juiste methode is. De 1-clique is in dit geval zuiverder. De interpretatie is nu vrij gemakkelijk: het 
aantal subgroepen geeft het aantal clusters weer waaraan ten minste één onderwijsinstelling of 
bedrijf deelneemt en ten minste drie Universumscholen. 
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4.3 Samenwerking op Aansluiting (voor en na UP toetreding) 

Naast materiaalontwikkeling werken vo-scholen en ho-instellingen in UP-verband ook 
samen op organisatorisch vlak. Het gaat dan met name om verbetering van de aansluiting 
tussen de twee soorten instellingen.24 In tegenstelling tot het ontwikkelen van materiaal, 
dat een concreet product oplevert, heeft deze vorm van samenwerking betrekking op 
processen. Dit zijn doorgaans geleidelijke incrementele veranderingen die over het 
algemeen meer tijd in beslag nemen dan het voortbrengen van productinnovaties. Dit blijkt 
ook uit de ontwikkeling van de netwerken – de groei is bij elk van de variabelen uit Tabel 7 
geringer dan die bij materiaalontwikkeling. Hoewel in de situatie voorafgaand aan UP de 
netwerkindicatoren voor aansluiting betere cijfers laten zien dan voor materiaalontwikke
ling, is de huidige situatie juist omgedraaid. Met andere woorden, de netwerkontwikkeling 
op het gebied van materiaal heeft die van de aansluitingsproblematiek ingehaald.  

Tabel 7. Ontwikkeling van het aantal relaties en de aard van relaties binnen het netwerk van 
Universumscholen met ho instellingen met betrekking tot aansluiting 

Factor Voor UP Na UP Verandering (%)* 

Aantal nodes 107 120 12% (22%) 

Aantal relaties (Nties) 234 302 29% (59%) 

Gemiddelde intensiteit (J)17 1,58 1,98 25% (26%) 

Product (P) 309 570 84% (126%) 

Density (D) 15,04% 18,32% 22% (55%) 

Aantal 1-cliques (Cl) 88 135 53% (149%) 

* tussen haakjes ter vergelijking de scores voor materiaal. 

Tussen de netwerken voor materiaalontwikkeling en voor aansluiting bestaat grote 
overeenkomst, met dien verstande dat we grotendeels dezelfde scholen in de kern van het 
netwerk aantreffen. Afgaande op het aantal links (dat de centraliteit van de instelling 
bepaalt) is de top van best ingebedde instellingen nagenoeg ongewijzigd. Alleen de UU valt 
in vergelijking tot het materiaalnetwerk nu uit de top weg, maar is wel met een duidelijke 
inhaalslag bezig. De groei van de nummer 2, de TU Delft, is juist minder geprononceerd bij 
de samenwerking op aansluitingsvraagstukken dan bij materiaalontwikkeling- en 
uitwisseling. Net als het geval is bij materiaalontwikkeling nemen de hogescholen over het 
algemeen een veel minder centrale positie in dan de universiteiten. Uitzondering zijn de 
Fontys Hogescholen en Hogeschool INHOLLAND, die op het gebied van aansluiting nog 
enkele universiteiten achter zich laten, en de EUR en UvT25 die in beide netwerken zeer 
laag scoren. 

24 Samenwerking op het terrein van aansluiting is formeel als volgt gedefinieerd: “[het opbouwen of 
onderhouden van] een relatie met een ho-instelling of universiteit, al dan niet binnen het 
Universumnetwerk, gericht op verbetering van de aansluiting op bètatechnische vervolgopleidingen 
in het ho.” Een voorbeeld van deze samenwerking is een Amsterdamse Universumschool die elk 
kwartaal in een werkgroep samen met de Hogeschool van Amsterdam bespreekt hoe de instroom 
voor meisjes in de technische richtingen van de Hogeschool kan worden verhoogd. 

25 De positie van de Universiteit van Tilburg (UvT) is niet verwonderlijk, gezien het beperkte aanbod 
van bètaopleidingen. De UvT biedt wel enkele snijvlakopleidingen aan die NG/NT leerlingen kunnen 
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Als we ook de intensiteit van de relaties in de analyse meenemen blijkt de TU Delft het 
hoogst te scoren; de groei ten opzichte van de uitgangssituatie (vóór het Universumpro
gramma) is echter relatief bescheiden. Dit is in lijn met de bescheiden groei van het totale 
aantal links. Hetzelfde beeld geldt ceteris paribus voor de Radboud Universiteit Nijmegen; 
deze maakt zowel in termen van het aantal links als van intensiteit een sterke groei door. 
De UvA en de UU maken wel een sterke mate van intensivering door. Datzelfde patroon 
zagen we ook al bij materiaalontwikkeling. 

De verdeling tussen de universiteiten en hogescholen kan voor een deel worden verklaard 
door het verschil in geografische oriëntatie. Hogescholen zijn over het algemeen sterker 
regionaal georiënteerd dan universiteiten. Dit verklaart bijvoorbeeld de centrale positie van 
de WUR die uit heel Nederland scholen trekt. In Wageningen worden namelijk enerzijds 
specifieke opleidingen aangeboden (bijvoorbeeld de bachelors biologische productieweten
schappen, milieukunde, bos- en natuurbeheer) en anderzijds ligt Wageningen centraal in 
Nederland waardoor de zogenaamde catchment area relatief ruim is. Van de 24 links 
komen er slechts 5 uit dezelfde provincie. Het verklaart ook de relatief hoge scores voor de 
hogescholen Fontys en INHOLLAND – die hebben in meer provincies vestigingen. De 
geografische verklaring gaat weer niet op voor de TU Delft, die een sterke regionale 
oriëntatie heeft. Dat de TU Delft desondanks zo hoog scoort, komt omdat ze binnen haar 
provincie een zeer sterke positie heeft. Van de 24 links komen er 15 uit Zuid-Holland. 

Figuur 12 WUR versus TUD: brede versus smalle geografische spreiding van UP-partners (Aansluiting, 
huidige situatie) 

aanspreken, zoals Econometrie & Operationele Research, Informatiemanagement en Bedrijfscommu
nicatie & Digitale Media. Voor de EUR geldt min of meer hetzelfde. In Rotterdam worden geen harde 
bètaopleidingen aangeboden, maar wel een aantal Cluster-2 opleidingen. 
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Figuur 13. Samenwerking tussen Universumscholen en ho-instellingen op het gebied van Aansluiting voor en na toetreding tot UP 

  2005 (voor Universum Programma)       2007 (huidige situatie) 
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Figuur 14 laat een subset zien van relaties uit Figuur 13, namelijk alleen die relaties die 
hoogfrequent zijn. De kennisuitwisseling op het gebied van aansluitingsvraagstukken 
tussen Universumscholen en ho-instellingen vindt dus minimaal maandelijks plaats. 
Geografische nabijheid speelt niet alleen een rol bij de samenwerking tussen vo-scholen en 
ho-instellingen, maar blijkt ook als we kijken in welke subnetwerken nabijgelegen ho-
instellingen zich begeven. Eerder hebben we al gesteld dat intensieve samenwerking vooral 
in de regio plaatsvindt. Zo zijn er duidelijke regionale clusters in Amsterdam (UvA, VU en 
HvA; lichtgroen in Figuur 14), Zuid-Holland (TU Delft, UL, EUR; donkergroen in Figuur 14) 
en Noord-Brabant (TU/e, Avans en Fontys; blauw/paars in Figuur 14). Met name het 
laatste cluster is interessant vanwege de lengte van de keten en vanwege de brugfunctie 
van de TU/e. Een belangrijk gegeven hierbij is dat de positie van de TU/e juist op het 
terrein van aansluiting weinig is toegenomen, noch ten opzichte van de uitgangspositie 
noch ten opzichte van materiaalontwikkeling. Al vóór het Universumprogramma had de 
TU/e een centrale positie. Die is vanaf het Universumprogramma nauwelijks versterkt. De 
toename van het aantal links is bescheiden en de intensiteit van het netwerk is nauwelijks 
toegenomen. Dit wijst overigens ook op persistentie van sterke relaties: de goede 
contacten van de TU/e met enkele Eindhovense Universumscholen bestaan al een tijdje en 
zullen vanwege de hechte samenwerking naar alle waarschijnlijkheid blijven bestaan. De 
contacten zijn feitelijk geïnstitutionaliseerd.  

Figuur 14 Clusters met hoogfrequente contacten binnen het Aansluiting netwerk (huidige situatie) 
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5 Samenwerking met bedrijven en 
non-profitorganisaties 

5.1 Inleiding 

In hoofdstuk 4 hebben we laten zien dat Universumscholen verder kijken dan de 
samenwerking met andere vo-scholen: door kennisuitwisseling op het gebied van nieuw 
lesmateriaal en aansluitingsproblematiek wordt “in de leerketen” samengewerkt met hoger 
onderwijsinstellingen. In toenemende mate wordt daarnaast vanuit vo-scholen het contact 
met bedrijven gezocht. Samenwerking met bedrijven kan zowel plaatsvinden binnen een 
curriculum (denk aan een gezamenlijke module of gastlessen) als daarbuiten. Een 
voorbeeld van extracurriculaire samenwerking is het klassikaal bezoeken van een bedrijf. 
Leerlingen krijgen zo beter zicht op de beroepspraktijk. Naast het bieden van een 
leercontext (samenwerking binnen het curriculum) en beroeps- en praktijkoriëntatie zorgt 
samenwerking met bedrijven ervoor dat interesse gewekt wordt in innovatie en 
ondernemerschap. Voorbeeld hiervan zijn de praktijkgerichte adviesopdrachten die 
leerlingen uitvoeren in het kader van Onderzoek & Ontwerpen (O&O; een vak binnen het 
Technasium). 

Niet ondenkbaar is dat scholen naast bedrijven ook samenwerken met non
profitorganisaties, maar wel met dezelfde doelstelling: leerlingen een context bieden en 
voorzien in praktijk- en beroepsoriëntatie. Om die reden hebben we Universumscholen 
gevraagd naar de samenwerking met bedrijven en non-profitorganisaties buiten het 
onderwijsveld. Overigens willen we benadrukken dat niet alleen grootschalige bedrijven uit 
de maakindustrie (usual suspects zoals Philips, Shell, Akzo en DSM) interessante partners 
zijn in het kader van bètavakken. Ook de dienstensector biedt raakvlakken: denk aan 
vraagstukken op het gebied van operationeel management, complexe logistieke en supply 
chain management, informatica en telematica binnen sectoren zoals IT consultancy, de 
bancaire sector en logistiek. Hierna gaan we in op materiaalontwikkeling en –uitwisseling 
(5.2) en praktijk- en beroepsoriëntatie (5.3). 

De onderstaande figuren geven de netwerkvisualisaties van samenwerking op de twee 
genoemde domeinen weer, uitgesplitst naar de periode voorafgaand aan het Universum
programma en de huidige situatie. Voor de interpretatie geldt wederom dat de grootte en 
locatie-eigenschappen (provincie) van vo-scholen is weergegeven aan de hand van de 
grootte van de knooppunten en de kleur (Tabel 8). Voor de relaties tussen Universumscho
len en bedrijven/non-profit geldt dezelfde interpretatie als in het voorgaande hoofdstuk: de 
frequentie van de interactie tussen de organisaties is op twee verschillende manieren 
weergegeven. Ten eerste is de dikte van de pijl recht evenredig aan de mate van 
interactie. Voor de duidelijkheid is er ten tweede onderscheid gemaakt tussen: 

•	 onregelmatige contacten – in gestippelde grijze pijlen weergegeven 

•	 laagfrequente contacten (een paar keer per jaar contact of minder) – in grijze pijlen 
weergegeven 

•	 hoogfrequente contacten (meer dan een paar keer per jaar contact) – in zwarte pijlen 
weergegeven. 
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Tabel 8. Legenda voor geografische herkomst nodes (provincie) 

Provincie Kleur 

Drenthe Oranje 

Flevoland Lichtgrijs 

Friesland Lichtoranje 

Gelderland Paars 

Groningen Lichtgeel 

Limburg Lichtblauw 

Noord-Brabant Donkerblauw 

Noord-Holland Lichtgroen 

Overijssel Geel 

Utrecht Lavendel 

Zeeland Roodbruin 

Zuid-Holland Donkergroen 

De weergave van bedrijven en non-profitorganisaties is niet zonder meer gelijk aan de 
weergave van vo-scholen: net als bij de samenwerking met ho-instellingen (hoofdstuk 4) 
zijn bedrijven weergegeven met een cirkel (en vo-scholen met een vierkant). De paarse 
knooppunten (beginnend met de letter A) geven bedrijven aan die momenteel deelnemen 
aan het Jet-Net programma, blauwe knooppunten zijn bedrijven die dat (nog) niet doen 
(B). 

Net als in hoofdstuk 4 zijn de netwerkvisualisaties geoptimaliseerd naar de indegree 
centraliteit. Zo brengen we het belang van bedrijven en non-profitorganisaties voor het 
Universumnetwerk in kaart, al dan niet in Jet-Net verband.  

5.2 Samenwerking op Materiaal (voor en na UP toetreding) 

Figuur 15 laat zien dat voorafgaand aan UP vo-scholen slechts mondjesmaat samenwerk
ten met bedrijven om te komen tot nieuw lesmateriaal26. De structuur die is aangebracht 
door onder andere het Platform, waardoor niet alleen UP is vormgegeven  maar ook Jet-
Net, werpt haar vruchten af. Jet-Net bedrijven (paarse knooppunten) zijn immers centraler 

26 Denk ook aan de invulling van gastcolleges en –programma’s en het begeleiden van profielwerk
stukken. 
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Figuur 15 Samenwerking tussen Universumscholen en bedrijven/non-profitorganisaties op het gebied van materiaal voor en na toetreding tot UP

  2005 (voor Universum Programma)       2007 (huidige situatie) 
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gepositioneerd in het netwerk met Universumscholen dan niet Jet-Net bedrijven (blauw). 
Zo werken in de huidige situatie 167 bedrijven of non-profitorganisaties samen met 
Universumscholen op het gebied van materiaal binnen het bètacurriculum; ‘slechts’ 53 
daarvan zijn Jet-Net bedrijven. Opvallend is dat er nauwelijks niet Jet-Net bedrijven zijn 
met een hoge centraliteit. 

Anders gezegd, er zijn wel veel andere bedrijven, buiten Jet-Net om, waarmee 
Universumscholen samenwerken, maar dit zijn vooral een-op-een relaties. De kennis die 
binnen zo’n relatie wordt ontwikkeld, wordt zo nauwelijks opgeschaald. Binnen het Jet-Net 
netwerk is dat wel het geval: bedrijven hebben meerdere schoolpartners waardoor 
ontwikkelde kennis vaker wordt gebruikt. Denk aan een standaardcase die tijdens een 
bedrijvenbezoek door havo/vwo-leerlingen wordt uitgevoerd. Of een gastcollege dat op 
meerdere scholen aangeboden wordt. Op die manier worden meer leerlingen bereikt. 
Daarnaast vindt er niet enkel kennisuitwisseling plaats tussen bedrijf en school, het Jet-Net 
netwerk biedt ook ruimte aan bedrijven om van elkaar te leren. Zo heeft Philips Research 
recent een Workshop@School ontwikkeld met als onderwerp het bouwen van een mobiele 
game (op een gsm). Ruim 1.000 leerlingen hebben vanuit de Jet-Net partnerscholen 
deelgenomen aan de workshop, waarna Philips de workshop beschikbaar heeft gesteld aan 
andere Jet-Net bedrijven. 

De meest centrale bedrijven of non-profitorganisaties in de situatie voorafgaand aan UP 
zijn Unilever R&D, Philips (Consumer Electronics, Medical Systems, Lighting), Akzo Nobel, 
IBM en het KNMI. Momenteel is Shell Research & Technology Centre goed ingebed (zie ook 
Figuur 13). Gezien de positie van Shell op dit moment is in Figuur 16 ingezoomd op de 
relaties met Universumscholen. Niet alleen het aantal relaties is opvallend sterk uitgebreid 
(van 1 naar 7), maar twee nieuwe relaties zijn zeer sterk: één school geeft aan 
maandelijks contact met Shell te hebben, een andere school doet dat zelfs wekelijks. 
Andere bedrijven waarmee relatief veel Universumscholen samenwerken zijn het European 
Space Agency, DSM Research, Philips (CE, MS en Lighting), AkzoNobel, Corus en Unilever 
R&D. De overlap met de oprichters van het Jet-Net netwerk is niet verwonderlijk27. 

Figuur 16. Huidige samenwerkingsverbanden van Shell Research & Technology Centre met 
Universumscholen. 

27 Shell, Philips, Akzo Nobel, Unilever en DSM zijn de founding fathers van Jet-Net. 
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Ook al onderhouden de meeste niet Jet-Net bedrijven een een-op-een relatie met vo
scholen, het gaat niet alleen maar om lokale partijen. Tabel 9 28 (2e kolom) laat zien dat 
vo-scholen ook interessante landelijk en internationaal opererende bedrijven en non
profitorganisaties als samenwerkingspartners noemen. Om enkele voorbeelden te noemen: 
ABN Amro, DTO, Koninklijke Boskalis, MARIN, Sensata Technologies (voorheen: Texas 
Instruments Sensors & Controls), Solvay, Gasunie Research, Solland Solar Energy, Ten 
Cate, Vredestein en Tauw. Deze organisaties vinden, om welke reden dan ook, in mindere 
mate aansluiting bij andere Universumscholen. 

Tabel 9 Overzicht van genoemde bedrijven, onderverdeeld naar al dan niet deelname aan Jet-Net 

Bedrijven 

Jet-Net Niet Jet-Net 

S
ch

o
le

n
 

Je
t-

N
e
t 

ABB Benelux, Akzo 
Nobel, Astron, Bio-Rad 
Laboratories – FHI, 
Corus, DSM, ESA, Essent, 
Festo, GTI, IBM, Kema , 
KNMI , Koninklijke 
Marine, Movares, NAM , 
Nuon, Océ, Organon, 
Philips, Rijkswaterstaat, 
Royal Haskoning, 
Schiphol Group, Shell, 
Siemens Nederland , 
Teijin, Twaron, TNO, 
Unilever, Vitens, Wetsus 

ABN Amro, Accres, Actaris Metering Systems, Agro Food 
Community Netwerk , AKTEL telecommunicatie service, Avebe, 
Biovalue, Brabant Water, COB, Collall, Cosmos Ontdekcentrum, 
Defensie Telematica Organisatie, Early Minute, ECN, Enza zaden, 
Fancom, Fiktech, FOM, Fontijne Grotnes, Forbo, Geomaticapark, 
Grolsch, GVB, Harwig, Hellema verpakkingen, Hercules, Hexion, 
Holland Mechanics, Huig Haverlag printing, IHE Nederland, 
Koninklijke Boon, Koninklijke Boskalis Westminster, Koninklijke 
Wagenborg, Lego, MARIN, Metazet, Milieu Educatie Centrum, 
Nedap, NedCar, Nomad, Nyrstar, RiHo Techniek, Rouwmaat 
Groep, Saybolt International BV, Securicor, Sensata Technologies, 
SITA, Solvay, Stens Maquettebouw, Tauw, Twence Afvalverwer
king, Unisign, Urenco, VW Duitsland 

N
ie

t 
Je

t-
N

e
t 

ABB Benelux, Akzo 
Nobel, Astron, Corus, 
Dow Chemicals , ESA, 
Essent, IBM, NAM , Océ, 
Organon, Philips, Royal 
Haskoning , Shell, TNO, 
Wetterskip Fryslân 

Accres, Aluminium Delfzijl, Ballast Nedam, Bioenergie laarakkers, 
Bollegraaf Recycling Machinery, CITO Benelux, CoGas, Coops & 
Nieborg BV, Draka Kabel, Eaton, ECN, Eekels, Electrabel, 
Flextronics, Gasunie Research, Geelen beton, Granico, Hak, 
HiTEc, Houbesteijn, Inalfa, Kisuma, Landmacht, Milieu Educatie 
Centrum, Modify BV, Nedclad, Nedmag Industries, Nelipak, 
Oskomera Solar Power Solutions BV, ProRail, Purac, Sachem Inc., 
Simac, Solland Solar Energy BV, Solvay, Ten Cate, Trafa, 
Vredestein 

Tabel 10 laat zien dat het aantal relaties vrij sterk is toegenomen (van 110 naar 264). 
Hoewel de gemiddelde intensiteit eveneens is toegenomen (29%), valt het grootste deel 
van de netwerkgroei en toegenomen kwaliteit van het netwerk (P) toe te schrijven aan 
kwantiteit: meer bedrijven en non-profitorganisaties zijn betrokken bij activiteiten van 
Universumscholen en er zijn meer relaties tot stand gekomen. Dat blijkt ook uit de 
toename van de dichtheid (van 0,77% naar 3,74%). Het toegenomen aantal subgroepen 
betekent dat er niet alleen sprake is van nieuwe een-op-een relaties. Dat de subgroepvor
ming vooral rondom Jet-Net bedrijven plaatsvindt, ligt voor de hand. We hebben immers 
hiervoor al aangetoond dat Jet-Net bedrijven centraler gepositioneerd zijn binnen het 
Universumnetwerk vergeleken met bedrijven die niet deelnemen aan Jet-Net. 

28 Lokale organisaties en micro MKB hebben we niet opgenomen in de tabel. Deze tabel is 
overgenomen van het recente voortgangsrapport over Jet-Net: Berg, B. van den, Bilderbeek, R., 
Kaashoek, B., Ongena, G., & C. Zijderveld (2007). Quick Scan Jet-Net 2006/2007. Utrecht: Dialogic. 
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Tabel 10. Ontwikkeling van het aantal relaties en de aard van relaties binnen het netwerk van 
Universumscholen met bedrijven/non-profitorganisaties met betrekking tot materiaal 

Factor Voor UP Na UP Verandering (%) 

Aantal nodes 121 238 97% 

Aantal relaties (Nties) 110 264 140% 

Gemiddelde intensiteit (J)17 1,38 1,79 29% 

Product (P) 101 450 347% 

Density (D) 0,77% 3,74% 386% 

Aantal 1-cliques (Cl) 6 28 367% 

Vergelijking met de netwerkanalyse van materiaalsamenwerking tussen vo-scholen (Tabel 
2) en met ho-instellingen (Tabel 6) leert ons dat de inspanning om het netwerk uit te 
breiden vooral effect heeft gehad op de kwantiteit van het bedrijvennetwerk. Zo laat het 
netwerk tussen Universumscholen en bedrijven de grootste groei zien in termen van het 
aantal nodes (97%, versus respectievelijk 22% en 56%) en het aantal relaties (140% 
tegen 59% en 123%). De kwantitatieve groei is echter ook direct verklaarbaar: het aantal 
vo-scholen en zeker het aantal ho-instellingen die bètatechnische vervolgopleidingen 
aanbieden, steekt schril af tegen de omvang van de Nederlandse bedrijvensector. De 
kwantitatieve toename zegt echter niets over de kwaliteit van samenwerkingsrelaties; en 
evenmin – zij het indirect – over de intensiteit. Bij vergelijking van de gemiddelde 
intensiteit van samenwerking tussen vo-scholen, met ho-instellingen en met bedrijven valt 
op dat het bedrijvennetwerk met een waarde van 1,79 (huidige situatie) achterblijft ten 
opzichte van de twee onderwijsnetwerken (vo en ho). Gemiddeld blijft de samenwerking 
beperkt tot minder dan enkele keren per jaar kennisuitwisseling plaatsvindt. 

Samenvattend, hoewel het netwerk van Universumscholen met bedrijven of non
profitorganisaties volop in de breedte is gegroeid, onder ander dankzij de opschaling van 
Jet-Net activiteiten, is de gemiddelde samenwerking tussen een Universumschool en een 
bedrijf minder intensief dan die van Universumscholen met andere vo-scholen of ho-
instellingen.  

5.3	 Samenwerking op praktijk- en beroepsoriëntatie (voor en na UP 
toetreding) 

In tegenstelling tot de doelstellingen van gezamenlijke materiaalontwikkeling (verrijking 
van de lesstof) is samenwerking op het gebied van praktijk- en beroepsoriëntatie er 
primair op gericht om leerlingen een beter en genuanceerder beeld te bieden van hun 
loopbaanmogelijkheden. Het genuanceerde beeld zal leerlingen niet alleen moeten 
enthousiasmeren voor technische beroepen in een productieomgeving, maar laat 
bovendien commerciële mogelijkheden zien en beroepen in de dienstensector waarbij 
bètatalent goed van pas komt. 

In lijn met 5.2 is te verwachten dat ook op het gebied van praktijk- en beroepsoriëntatie 
Jet-Net bedrijven beter ingebed zijn in het Universumscholennetwerk. Die veronderstelling 
wordt bevestigd (Figuur 17). In de uitgangssituatie, voorafgaand aan het Universumpro
gramma, is er slechts één bedrijf dat niet deelneemt aan Jet-Net en met meerdere 
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Universumscholen samenwerkt. In de huidige situatie werken de volgende niet Jet-Net 
bedrijven/non-profitorganisaties met ten minste twee Universumscholen samen: Maxima 
Medisch Centrum, Solland Energy BV Acress en het Milieu Educatie Centrum. Vanuit de Jet-
Net kring komen wederom de usual suspects naar voren. Zo waren in de uitgangssituatie 
Corus, Philips (MS, EC, Lighting), Unilever R&D, Akzo Nobel, de Koninklijke Marine en IBM 
het beste ingebed. Momenteel voorzien, vanuit Universumperspectief, de volgende 
bedrijven de meeste scholen van praktijk- en beroepsoriëntatieactiviteiten: Corus, Akzo 
Nobel, Philips (MS, EC, Lighting, Research), DSM Research, IBM, Shell (Raffinaderij, 
Research & Technology Centre), Koninklijke Marine en Royal Haskoning. Hoewel dit lijstje 
grotendeels overeenkomt met de bedrijven waarmee op het gebied van lesmateriaal wordt 
samengewerkt, zijn enkele bedrijven meer betrokken bij kennisontwikkeling, andere juist 
bij praktijk- en beroepsoriëntatie. Zo scoort Corus relatief hoger wat betreft praktijk- en 
beroepsoriëntatie, Unilever R&D en ESA zijn meer gericht op inhoudelijke betrokkenheid. 

Het bovenstaande veronderstelt een netwerkstrategie voor bedrijven: zetten zij in op 
praktijk- en beroepsoriëntatie, of gaat de voorkeur vooral uit naar betrokkenheid bij 
curriculumontwikkeling (materiaalontwikkeling en –uitwisseling)? In veel gevallen zullen 
bedrijven bewust zoeken naar een combinatie van beide, in de geprefereerde verhouding. 
Ook in hoofdstuk 4 (over samenwerking met ho-instellingen) hebben we een strategische 
dimensie gevonden: samenwerking in de breedte versus samenwerking in de diepte. 
Binnen het bedrijvennetwerk is deze tweedeling nauwelijks waarneembaar. De vraag is of 
er bij intensieve relaties (tenminste maandelijks contact) sprake is van regionale 
aantrekkingskracht. We hebben namelijk aangetoond dat intensieve relaties samengaan 
met een regionale focus, bijvoorbeeld in het geval van de TU Delft en TU/e. In Figuur 18 
zijn alle hoogfrequente relaties weergegeven (de Universumscholen hebben dan ten minste 
maandelijks contact met de bedrijfspartner). Van de 19 hoogfrequente relaties is er in 15 
gevallen sprake van regionale aantrekkingskracht, in 3 gevallen is dat niet zo29. We kunnen 
concluderen dat ook bij samenwerking met bedrijven een intensieve relatie (waarde 4-5) 
vaak duidt op regionale samenwerking. 

29 Een van deze 19 hoogfrequente relaties wordt onderhouden met GTI. Omdat betreffende 
Universumschool niet heeft aangegeven om welke GTI-vestiging het gaat, kunnen we daar niet 
bepalen of er ook sprake is van regionale aantrekkingskracht.  
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Figuur 17 Samenwerking tussen Universumscholen en bedrijven/non-profitorganisaties op het gebied van praktijk- en beroepsoriëntatie voor en na toetreding tot UP

  2005 (voor Universum Programma)       2007 (huidige situatie) 
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Figuur 18. Intensieve samenwerking met bedrijven – non-profitorganisaties op het gebied van 
praktijk/ en beroepsoriëntatie 

Tijdens het Universum programma is het netwerk tussen scholen en bedrijven hechter 
geworden, zo blijkt uit Tabel 11. In de situatie voorafgaand aan het Universum programma 
waren in het netwerk in totaal 144 organisaties betrokken, zowel scholen als bedrijven en 
non-profitorganisaties, terwijl het netwerk momenteel is uitgebreid naar 242 organisaties. 
De groei van 108% in het aantal relaties wil zeggen dat er nu ruim twee maal zoveel 
relaties tussen Universumscholen en bedrijven/non-profitorganisaties bestaan dan 
voorheen. 

Tabel 11. Ontwikkeling van het aantal relaties en de aard van relaties binnen het netwerk van 
Universumscholen met bedrijven/non-profitorganisaties inzake praktijk- en beroepsoriëntatie  

Factor Voor UP Na UP Verandering (%) 

Aantal nodes 144 242 68% 

Aantal relaties (Nties) 128 266 108% 

Gemiddelde intensiteit (J)17 1,29 1,60 23% 

Product (P) 118 396 236% 

Density (D) 0,88% 4,52% 414% 

Aantal 1-cliques (Cl) 6 31 417% 

Hiervoor hebben we al vastgesteld dat weinig bedrijven een dieptestrategie voeren (dat wil 
zeggen een klein aantal scholen aan zich binden en daar vrij intensief de praktijkoriëntatie 
voor verzorgen). Dat beeld wordt bevestigd door de gemiddelde intensiteit: met een 
waarde van 1,6 ligt die een stuk lager dan de mate waarin Universumscholen samenwer
ken met andere scholen (Tabel 3), hogescholen en universiteiten (Tabel 7). De intensiteit 
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ligt bovendien hoger (1,8) voor samenwerkingsverbanden met bedrijven die gericht zijn op 
materiaalontwikkeling (Tabel 10). Mogelijk speelt de voorbereiding op materiaalontwikke
ling (bijv. het ontwerp van een lesmodule) een rol. Daarnaast kan niet uitgesloten worden 
dat gastcolleges in een reeks plaatsvinden en hebben sommige scholen afspraken gemaakt 
met bedrijven over de begeleiding van profielwerkstukken (Materiaal). Laatstgenoemde 
trajecten zijn doorgaans intensief. 
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6 Bevindingen op schoolniveau: loont 
netwerkinbedding? 

6.1 Inleiding 

Naast de visualisaties in de vorige drie hoofdstukken is ook een kwantitatieve analyse 
uitgevoerd op basis van netwerkvariabelen (zie Box 1, in 2.1, p. 16) en verscheidene 
andere variabelen. Eerst besteden we aandacht aan de mate waarin de netwerken 
onderling samenhangen (6.2), daarna aan de relatie tussen netwerkvariabelen en de 
bètaprestaties van de scholen (6.3). Ten slotte testen we welke rol enige achtergrondvari
abelen, zoals de grootte van de vo-scholen, spelen in netwerkvorming (6.4). 

6.2 Samenhang tussen de netwerken onderling 

Hoe hangen de verschillende netwerken samen? Hangt bijvoorbeeld de samenwerking 
tussen hoger onderwijsinstellingen en Universumscholen op het gebied van materiaalont
wikkeling samen met die op het gebied van aansluitingsproblematiek? Anders gezegd, 
wisselen Universumscholen kennis op het gebied van materiaalontwikkeling uit met 
dezelfde hogescholen en universiteiten als waarmee werken aan de aansluitingsproblema
tiek? En hoe heeft de structuur van de netwerken zich “sinds UP” ontwikkeld? Dit type 
vragen staat in deze paragraaf centraal.  

Bij de correlaties is onderscheid gemaakt tussen samenhang in tijd (waarbij de huidige 
situatie wordt vergeleken met die vóór UP) en de samenhang in onderwerp. Het resultaat 
van deze correlaties is te zien in Tabel 12. 

Deze tabel geeft aan dat alle correlaties significant zijn. Voor de vo-scholen betekent dit 
dat de onderzochte onderwerpen duidelijk samenhangen. Op het gebied van materiaal- en 
organisatieontwikkeling werken vo-scholen met elkaar samen, zowel in de uitgangssituatie 
als ná UP. Daarnaast treedt ook een duidelijke longitudinale samenhang op: de contacten 
tussen vo-scholen in de uitgangssituatie (vóór UP) bestaan ná UP nog steeds. Vaak zijn 
deze contacten intensiever geworden: waar de contactfrequentie vóór UP één keer per jaar 
was, is deze ná UP toegenomen tot één keer per maand. Netwerkverlies, in termen van 
relaties die verloren zijn gegaan, treedt nauwelijks op. 

Eenzelfde beeld treedt op in de samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en vo
scholen. De longitudinale correlaties blijken ook hier significant: bestaande contacten 
blijven in stand en worden geïntensiveerd tijdens het Universumprogramma. Deze 
contacten gaan verder dan samenwerking op het gebied van materiaalontwikkeling of van 
aansluiting alléén. Uit de correlatie tussen deze onderwerpen blijkt dat op beide gebieden 
wordt samengewerkt. 

Bij de samenwerking tussen vo-scholen en bedrijven hangt de samenwerking op het gebied 
van materiaalontwikkeling en van praktijk- en beroepsoriëntatie sterk samen. Ook hier zijn 
de bestaande contacten niet alleen van toepassing op een van beide onderzochte 
onderwerpen, maar is sprake van intensieve en brede samenwerking. 
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Tabel 12: Correlaties bij samenwerking tussen Universumscholen 

r-waarde 30 Samenhang 
in de tijd 

Samenhang 
onderwerp 

vo Materiaal nu - Organisatie nu 0,77* X 
Materiaal nu - Materiaal vóór UP 0,53* X 
Materiaal voor UP - Organisatie vóór UP 0,72*  X 
Organisatie nu - Organisatie vóór UP 0,51* X 

ho Materiaal nu - Aansluiting nu 0,62* X 
Materiaal nu - Materiaal vóór UP 0,63* X 
Materiaal voor UP - Aansluiting vóór UP 0,64* X 
Aansluiting nu - Aansluiting vóór UP 0,78* X 

Be
drij
ven 

Materiaal nu - Oriëntatie nu 0,66* X 
Materiaal nu - Materiaal vóór UP 0,55* X 
Materiaal voor UP – Oriëntatie vóór UP 0,89* X 
Oriëntatie nu - Oriëntatie vóór UP 0,53* X 

* = significante relatie (p=0,05) 

6.3 Samenhang tussen netwerkvariabelen en bètaprestaties 

De netwerkanalyse levert naast mooie plaatjes ook kwantitatieve gegevens op. De 
belangrijkste maten zijn reeds genoemd in Box 1 (zie 2.1, p. 16). De maten voor 
centraliteit zijn berekend op het niveau van de afzonderlijke school. Deze maten geven 
weer hoe een school in het netwerk is ingebed. Op het niveau van de school zijn de in- en 
outdegree, closeness en betweeness maten relevant. 

Daarnaast zijn enige indicatoren van bètaprestaties van belang voor het Platform Bèta 
Techniek. Het Platform beoogt de in- en doorstroom van het aantal leerlingen in het 
bètatechnisch onderwijs te vergroten. Voor het voortgezet onderwijs zijn met name de 
initiële profielscores en de doorstroomquote van de leerlingen met een natuurprofiel (zowel 
NG als NT) relevant. 31 Beide scores zijn onderverdeeld naar havo en vwo. De meest 
recente, beschikbare initiële profielscores dateren van 2007; de doorstroomquotes komen 
uit 2005. 

Door relationele netwerkvariabelen te koppelen aan de bètaprestatie-indicatoren 
(attributen) kunnen we enige hypothesen testen. Verondersteld wordt dat een betere 
netwerkinbedding, uitgedrukt in de maten van centraliteit, gepaard gaat met hogere 
bètaprestaties. Om dit verband te testen zijn hebben we drie hypothesen opgesteld : 

30 Met behulp van de quadratic assignment procedure (QAP) is de onderlinge samenhang tussen 
netwerken statistisch getoetst. In deze procedure worden eerst de coëfficiënten tussen corresponde
rende cellen berekend, waarna p-waarden worden toegekend aan de correlaties. Als de p-waarde 
onder de 0,05 valt, is de correlatie significant te noemen. Als de coëfficiënt (r-waarde) kleiner is dan 
0,3 is het verband zeer zwak. Een waarde tussen 0,3 en 0,5 wijst op een zwak verband. Bij een 
coëfficiënt van 0,5 tot 0,7 hangen de netwerken matig met elkaar samen. Een waarde tussen 0,7 en 
0,85 duidt op een sterke relatie. Een zeer sterke relatie heeft de waarde 0,85 en 0,95. Daarboven gaat 
het om een uitzonderlijk sterke relatie. 

31 De initiële profielscore is de verhouding tussen het aantal leerlingen dat gekozen heeft voor een 
natuurprofiel en het totaal aantal leerlingen dat een profiel heeft gekozen. De doorstroomquote is de 
verhouding tussen het aantal leerlingen dat doorstroomt naar een bètatechnische vervolgstudie in 
het hoger onderwijs en het totaal aantal geslaagde leerlingen met een natuurprofiel. 
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1.	 De mate van samenwerking op het gebied van materiaal- en organisatieontwikke
ling tussen vo-scholen hangt samen met de initiële profielscore. 

Daarbij is voor de centraliteitsmaten uitgegaan van de verschilscore tussen de huidige 
situatie en de uitgangssituatie (vóór UP). Statistische toetsing van deze hypothese wijst uit 
dat er geen significante correlatie bestaat tussen de initiële profielscore en de samenwer
king op gebied van materiaal- en organisatieontwikkeling.  

De tweede hypothese heeft betrekking op de samenwerking tussen Universumscholen en 
hoger onderwijsinstellingen: 

2.	 De mate van samenwerking op het gebied van materiaalontwikkeling en aanslui
ting tussen vo-scholen en hoger onderwijsinstellingen hangt samen met de 
doorstroomquote. 

Uit statistische toetsing blijkt dat van de drie beschouwde centraliteitsmaten de closeness 
centraliteit een significant positief verband te laten zien tussen materiaalontwikke
ling en de doorstroomquote van vwo-leerlingen naar de universiteit (r=0.302, 
p<0.05). Met andere woorden, hoe centraler een school gepositioneerd is in het 
Universumnetwerk als geheel, en dus samenwerkt met meer hogescholen en universiteiten 
om te komen tot nieuw materiaal voor het bètacurriculum, des te groter de doorstroom 
van vwo’ers naar het bètatechnisch hoger onderwijs is. Overige significante correlaties zijn 
bij deze analyse niet gevonden. 

De derde hypothese heeft betrekking op samenwerking van vo-scholen met bedrijven. Ook 
deze hypothese houdt een vergelijking in met de doorstroomquote: 

3.	 De mate van samenwerking op het gebied van materiaalontwikkeling enerzijds en 
praktijk- en beroepsoriëntatie anderzijds tussen vo-scholen en bedrijven hangt 
samen met de doorstroomquote. 

Bij statistische toetsing blijkt voor deze hypothese geen significant verband tussen de 
inbedding van een school in het netwerk met bedrijven en de bètaprestaties. 

Het geheel overziend is vooralsnog alleen een significant verband gevonden tussen 
materiaalontwikkeling en de doorstroomquote van vwo-leerlingen. Wij achten het verder 
uitblijven van significante verbanden logisch verklaarbaar. Immers, de data die aan de 
indicatoren voor bètaprestaties ten grondslag liggen, hebben deels betrekking op de 
situatie voorafgaand aan het Universum programma. De scholen in de eerste tranche van 
het Universum programma hebben pas vanaf eind 2005, begin 2006 van het programma 
kunnen profiteren (doorgaans is de stimuleringsbijdrage eerst in de loop van 2006 
ingezet), terwijl de bètaprestatie-indicatoren van datzelfde jaar zijn. Aannemelijk is dat het 
programma een incubatietijd kent waarná de programma-impuls zich pas werkelijk doet 
gelden. Dit geldt a fortiori voor de doorstroomquote, waarvoor de data gebaseerd zijn op 
het jaar 2005 (nog voor de aanvang van het programma). Naar verwachting kan een 
vervolgmeting over enkele jaren kan de mogelijke uitwerking van het Universum 
programma op de bètaprestaties van Universumscholen goed laten zien. 

6.4 Aanvullende variabelen 

Naast de prestatievariabelen hebben we ook gekeken naar de mogelijke samenhang tussen 
een aantal achtergrondvariabelen en de centraliteitsmaten van Universumscholen. Is 
bijvoorbeeld de netwerkinbedding in sommige provincies sterker dan in andere provincies? 
Bestaat er een positieve verband tussen de mate waarin Universumscholen samenwerken 
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met hoger onderwijsinstellingen en het bètapotentieel, uitgedrukt in het aantal leerlingen 
met een natuurprofiel? 

Hierna nemen we eerst de verschillen tussen regio’s (provincies) onder de loep (6.4.1). 
Daarna worden de verschillen belicht tussen scholen die al dan niet onder de paraplu van 
een bovenschools bestuur vallen (6.4.2). Daarnaast wordt de inbedding van scholen binnen 
UP vergeleken met hun betrokkenheid bij andere initiatieven om bètavernieuwing in het 
voortgezet onderwijs te stimuleren (bijvoorbeeld Technasium, Bètapartners; in 6.4.3). 
Tenslotte  bekijken  we  de  manier  waarop de  scholen  betrokken  zijn  geraakt  bij  het 
Universumprogramma (6.4.4). 

6.4.1 Verschillen in provincies 

Voor een beeld van de regionale clustering van de Universumscholen is een vergelijking 
tussen provincies gemaakt, voor vo-scholen, voor hoger onderwijsinstellingen en voor 
bedrijven. 

De vo-scholen die meedoen aan het Universum programma zijn verspreid over alle twaalf 
provincies in Nederland (Figuur 19). 

Figuur 19: Spreiding aantal scholen aangesloten bij het universumprogramma 
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In de analyse zijn de provincies met een lage frequentie van Universumscholen niet 
meegenomen (Drenthe, Friesland en Zeeland). Op grond van een variatieanalyse blijken 
significante verschillen tussen provincies op te treden in de mate van degree centraliteit 
voor materiaaluitwisseling tussen vo-scholen (F=2,763, p<0,05), en kennisuitwisseling 
tussen vo-scholen over organisatorische innovaties in het bètadomein. Ook is hier het 
verschil in degree significant (F=7,056, p<0,05). Ook de closeness van de scholen tussen 
de provincies blijkt significant te verschillen voor organisatorische samenwerking (F=5,053, 
p<0,05). 

Tussen de provincies blijken dus drie significante verschillen op te treden. Om te bepalen 
waar deze verschillen optreden hebben we een post-hoc analyse uitgevoerd. In Tabel 13 
geeft de kolom 1 het onderwerp weer, kolom 2 de gehanteerde centraliteitsmaat (degree, 
closeness of betweeness), en de kolommen 3 en 4 de twee provincies die onderling 
duidelijk verschillen. In kolom 5 geven we de p-waarde. 
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Tabel 13: Overzicht significante verschillen in inbedding tussen de provincies (vo) 

Onderwerp Centraliteitmaat Provincie (I) Provincie (J) p-waarde* 
Flevoland Limburg 0,050 

Materiaal
ontwikkeling 

Degree 
Noord-Brabant 
Noord-Holland 
Utrecht 

Limburg 
Limburg 
Limburg 

0,023 
0,008 
0,004 

Zuid-Holland  Limburg 0,016 
Gelderland Zuid-Holland 0,040 

Organisatie
ontwikkeling 

Degree 

Noord-Holland 
Noord-Holland 
Noord-Holland 
Noord-Holland 

Groningen 
Noord-Brabant 
Overijssel 
Utrecht 

0,000 
0,000 
0,001 
0,003 

Noord-Holland Zuid-Holland 0,000 

Organisatie
ontwikkeling 

Closeness 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 

Limburg 
Noord-Brabant 
Overijssel 

0,002 
0,000 
0,003 

* = waarden < 0.05 duiden op significante verschillen 

Bij de centraliteitsmaat degree en het onderwerp materiaalontwikkeling springt Limburg er 
in negatieve zin uit. Het verschil in degree tussen de huidige situatie en de situatie  
voorafgaand aan het Universum programma wijkt sterk af van dat in de meeste andere 
provincies. De ligging van Limburg kan deze uitkomst verklaren. Bij de centraliteitsmaat 
degree en het onderwerp organisatieontwikkeling verschilt de provincie Noord-Holland 
sterk met de andere provincies; Noord-Holland heeft een hoge mate van degree 
centraliteit. Het Bètapartners cluster (zie ook 3.2) heeft een grote invloed op de centraliteit 
van Noord-Holland als geheel. In termen van closeness treden vooral grote verschillen op 
tussen de provincie Zuid-Holland enerzijds en de provincies Limburg, Noord-Brabant en 
Overijssel anderzijds.  

Naast de netwerkinbedding tussen vo-scholen hebben we ook de centraliteitsmaten per 
provincie bekeken voor de relatie tussen Universumscholen en hoger onderwijsinstellin
gen. In termen van materiaalontwikkeling doet zich een significant verschil voor tussen 
degree (F=1,998, p<0,05) en closeness (F=2,537, p<0,05) waarden van provincies. Voor 
organisatieontwikkeling vinden we een significant verband voor degree (F=3,020, p<0,05) 
en closeness (F=5,252, p<0,05) waarden. Uit een post-hoc analyse blijkt waar tussen de 
provincies vooral verschillen optreden (Tabel 14). 

Tabel 14: Overzicht significante verschillen in inbedding tussen de provincies (ho) 

Onderwerp Centraliteitmaat Provincie (I) Provincie (J) p-waarde 

Materiaal Degree Utrecht Groningen 0,009 

Materiaal Closeness Limburg Groningen 0,006 

Organisatie Degree 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 

Flevoland 
Groningen 
Zuid-Holland 

0,038 
0,048 
0,034 

Organisatie Betweeness 

Limburg 
Limburg 
Limburg 
Limburg 
Limburg 
Limburg 
Limburg 
Limburg 

Flevoland 
Gelderland 
Groningen 
Noord-Brabant 
Noord-Holland 
Overijssel 
Utrecht 
Zuid-Holland 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,003 
0,002 
0,000 

Bij materiaalontwikkeling valt met name de provincie Groningen in negatieve zin op. Zowel 
in termen van degree als closeness waarden scoort de provincie Groningen lager dan de 
provincie met een hoge centraliteit (Utrecht). Opnieuw speelt fysieke nabijheid hierin een 
rol: hoewel de RUG en Hanze Hogeschool binnen handbereik zijn, liggen andere hoger 
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onderwijsinstellingen verder weg. Bij organisatieontwikkeling valt met name Utrecht met 
een hoge degree waarde in positieve zin op, wat verklaart kan worden door de centrale 
geografische ligging van de Universiteit Utrecht en een breed aanbod van studies en 
opleidingen. In termen van betweeness op het gebied van organisatieontwikkeling verschilt 
Limburg met bijna alle andere provincies significant. Aangezien we bij deze berekening zijn 
uitgegaan van de groei (verschilwaarde tussen de huidige situatie en die voorafgaand aan 
UP) kan worden geconcludeerd dat die groei binnen Limburg het sterkste is. Bij nadere 
analyse blijkt deze groei voornamelijk teweeg te worden gebracht door het ontbreken van 
relaties vóór UP. Kortom, in Limburg viel ook het meeste te winnen. 

Tenslotte is dezelfde vergelijkingsanalyse gedaan voor de relatie tussen vo-scholen en de 
bedrijven. Uit een variatieanalyse blijkt tussen de provincies een significant verschil 
tussen de closeness waarden voor materiaalontwikkeling (F=6,410, p<0,05). De post-hoc 
analyse geeft aan waar de provincies op het gebied van materiaalontwikkeling significant 
van elkaar verschillen (Tabel 15). 

Tabel 15: Overzicht significante verschillen in inbedding tussen de provincies (Bedrijven) 

Onderwerp Centraliteitmaat Provincie (I) Provincie (J) p-waarde 

Materiaal Closeness 
Gelderland 
Noord-Holland 

Noord-Brabant 
Noord-Brabant 

0.001 
0.016 

In de tabel is te zien dat Noord-Brabant significant verschilt met Gelderland en Noord-
Holland. In de twee laatstgenoemde provincies is de groei in closeness significant groter. 
Gezien de focus in de vergelijking op groei is de kanttekening op z’n plaats dat Noord-
Brabant het in absolute zin goed doet; dat geldt zeker voor het Philips cluster rondom 
Eindhoven. Dit cluster bestond echter al voordat het Universum programma aanving. De 
groei in Gelderland is voornamelijk herleidbaar op het Candea College (in Duiven en 
Westervoort) en het Olympus College (Arnhem) die samen zijn gaan werken met Kema, 
Philips CE en Royal Haskoning (Nijmegen). De groei in Noord-Holland concentreert zich 
rond het Bonhoeffer College (Castricum), het Bernard Nieuwentijt College (Damstede) en 
het Sint Ignatiusgymnasium (beide in Amsterdam), en het Petrus Canisius College 
(Alkmaar) die inmiddels samenwerken met het chemiebedrijf Hercules, Corus, ESA, Océ 
Technologies, Shell Global Solutions, Shell R&T Centre en Shell Explorations & Production. 

6.4.2 Scholen die ressorteren onder een bovenschools bestuur 

In de vragenlijst is aan de scholen gevraagd of zij ressorteren onder een bovenschools 
bestuur (meerdere scholen onder één bestuur). Van alle geraadpleegde scholen valt 66,7% 
onder een bovenschools bestuur. De veronderstelling is dat scholen die onder een 
bovenschools bestuur vallen lagere closeness en betweeness waarden laten zien. Immers – 
zo is de gedachtegang – scholen die opereren onder een dergelijke koepel, zijn eerder 
geneigd om binnen de kaders van de eigen organisatie te kijken, dit in tegenstelling tot vo
scholen die niet tot een dergelijke koepel behoren. Anderzijds is ook de – tegenstrijdige – 
veronderstelling denkbaar dat scholen onder een koepel gewend zijn aan samenwerking 
met andere scholen, een ‘open deuren beleid’ voeren en elkaars relaties gewend zijn te 
benutten. 

Uit een vergelijkingsanalyse voor de drie centraliteitsmaten blijkt alleen de mate van 
degree voor organisatieontwikkeling significant te verschillen (t=-2,833, p<0,05; zie Figuur 
20). 
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Figuur 20: Verschil in degree tussen vo-scholen met een al dan niet bovenschools bestuur. 
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Aangezien significante verbanden verder ontbreken kan niet gesteld worden dat scholen 
die onder een bovenschools bestuur vallen, een andere manier in het vo-netwerk zijn  
ingebed dan scholen die niet onder zo’n bestuur vallen. Deze conclusie wordt bevestigd in 
de vergelijking tussen vo-scholen en hoger onderwijsinstellingen. Ook in die vergelijkings
analyse blijkt geen significant verband. 

Tenslotte blijkt uit een vergelijkbare analyse voor de relatie met bedrijven dat alleen de 
degree variabelen een significant verschil laten zien tussen vo-scholen die onder een 
bovenschools bestuur vallen en scholen waarvoor dit niet geldt (Figuur 21 en Figuur 22). 

Figuur 21. Verschil beroepsoriëntatie degree Figuur 22. Verschil materiaal degree (bedrijven) 
(bedrijven) 
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Deze figuren laten zien dat bij zowel beroepsoriëntatie als materiaalontwikkeling de mate 
van degree significant verschilt (t=-1,993, p<0,05 resp. t=-2,309, p<0,05). Universum
scholen die vallen onder een bovenschools bestuur werken meer samen met bedrijven dan 
scholen die niet onder een dergelijk bestuur vallen. In hoeverre de contacten op 
bestuursniveau gelegd worden, is niet bekend. Dit kan wel een verklaring voor het verschil 
zijn. 

6.4.3 Netwerkvariabelen en andere initiatieven 

Naast het universumprogramma bestaan er andere initiatieven waarbinnen scholen kunnen 
deelnemen om bètavernieuwing te stimuleren. Aan de scholen is gevraagd aan welke 
initiatieven ze naast UP deelnemen. Daarbij hebben we drie initiatieven genoemd, te weten 
Technasium, Bètapartners en Beter Bèta. Daarnaast hebben we de scholen de mogelijkheid 
gegeven zelf een ander initiatief in te vullen (Figuur 23). 
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Figuur 23: Frequentie van scholen die aan andere bèta-initiatieven (dan UP) deelnemen. 

Technasium Bètapartners Beter Bèta Overig initiatief 

De achterliggende veronderstelling is dat Universumscholen die ook aan andere bèta
initiatieven deelnemen, sterker ingebed zijn dan scholen waarvoor dat niet geldt. Anders 
gezegd, formalisering van netwerking is nuttig bij de ontwikkeling van een ingebed 
netwerk. Daarnaast kunnen verschillende bèta-initiatieven (waaronder UP) elkaar 
versterken. Dat is hiervoor ook gebleken bij het Bètapartners subnetwerk. 

Bij deze analyse is alleen gebruik gemaakt van de bestaande en geformaliseerde 
netwerken en is dus niet ingegaan op de overige initiatieven (onbekend is immers om 
welke bèta-initiatieven het gaat). In totaal geeft 46,9% van de responderende Universum
scholen te kennen ook aangesloten te zijn bij een ander bèta-initiatief. De overlap tussen 
diverse bèta-initiatieven is dus niet gering. 

In de eerste plaats bekijken we de relatie tussen vo-scholen onderling. Voor deze 
onderlinge relaties blijken alleen de closeness op het gebied van materiaalontwikkeling en 
de degree op het gebied van organisatieontwikkeling significante verschillen op te leveren 
(t=2.046, p<0.05 32 resp. t=-3.017, p<0.05). 

Bij vergelijking van de centraliteitsmaten voor de relatie tussen vo-scholen en hoger 
onderwijsinstellingen blijken drie van zes maten significant te verschillen. Zo verschilt 
de mate van degree op het gebied van materiaalontwikkeling in positieve zin significant 
voor de relatie met het hoger onderwijs (t=-2,121, p<0,05). Op het gebied van 
organisatieontwikkeling zijn twee maten significant verschillend: enerzijds verschilt de 
closeness (t=-2,127, p<0,05), anderzijds de betweeness (t=-2,531, p<0,05). Vooral bij 
deze laatste blijkt het verschil tussen beide groepen groot. Enkele vo-scholen fungeren als 

32 Eerstgenoemd verband is met een p-waarde van 0,044 nauwelijks significant te noemen. De 
verklaring hiervoor ligt in de omstandigheid dat de drie “andere” initiatieven wel hetzelfde doel 
nastreven (meer leerlingen met een N-profiel en een hoger percentage doorstroom naar het 
bètatechnisch hoger onderwijs), maar dit met verschillende middelen doen. Netwerkvorming tussen 
vo-scholen is voor genoemde initiatieven niet één van de hoofddoelen. 
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brug binnen het netwerk en verbinden zo andere Universumscholen enerzijds en hoger 
onderwijsinstellingen anderzijds. Bovendien blijkt uit de significante closeness dat vo
scholen die deelnemen aan andere bèta-initiatieven wel degelijk een kortere padlengte 
hebben naar alle andere actoren in het netwerk. Concluderend kunnen we stellen dat op 
bepaalde punten formalisering van contacten leidt tot een betere inbedding in bètanetwer
ken.33 

Bij vergelijkingsanalyse van de relatie tussen vo-scholen en bedrijven verschillen slechts 
twee centraliteitsmaten significant van elkaar, beide voor materiaalontwikkeling. Voor deze 
relatie blijkt de mate van degree (t=-2,376, p<0,05) en de mate van betweeness (t=
2,537, p<0,05) significant te verschillen. Net als bij het hoger onderwijs bestaan er in de 
relaties tussen vo-scholen en bedrijven zogenaamde poortwachters. 

Geconcludeerd kan worden dat formalisering van contacten op sommige punten wel 
degelijk leidt tot een verbeterde inbedding. Dit geldt met name in relatie tot het hoger 
onderwijs en bedrijven, en minder tussen de vo-scholen onderling. 

6.4.4 Contact met het Universumprogramma 

Scholen zijn op verschillende manieren betrokken geraakt bij het Universum programma. 
Zo hebben scholen zich op eigen initiatief aangemeld, vanuit de eigen sectie/vakgroep of 
vanuit het schoolbestuur. Daarnaast zijn scholen in de eerste tranche van het programma 
door het Platform Bèta Techniek benaderd (Figuur 24).  

Figuur 24: Frequentie van scholen met verschillende contactmogelijkheden 
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Deze vier soorten van contact representeren eigenlijk twee belangrijke concepten voor de 
relatie met het netwerk. Contact leggen op eigen initiatief en via de vakgroep of eigen 
sectie vertegenwoordigt de bottom-up; de andere twee soorten van contact (via contact 
het schoolbestuur het Platform Bèta Techniek zelf) vormen de top-down benadering. 

33 Met de kanttekening dat dit niet bij alle centraliteitsmaten is gebleken. 

Dialogic innovatie ● interactie 58 



Respondenten hebben meer dan een soort contact kunnen aangeven. Het gevolg is dat we 
drie patronen kunnen onderscheiden in de manier waarop het contact met het Universum 
programma tot stand is gekomen:  

- scholen die uitsluitend via een bottom-up benadering contact hebben gelegd (16,8%), 

- scholen die uitsluitend via een top-down benadering contact hebben gelegd (31,6%), 
en 

- scholen die via een combinatie van top-down en bottom-up bij UP betrokken zijn 
geraakt (51,6%). 

Hierna gaan we in op de vraag of er verschillen optreden in de netwerkinbedding die 
gerelateerd zijn aan de gevolgde benadering, en zo ja wat de invloed van de gevolgde 
benadering is. We gaan dit na zowel voor de relatie met andere vo-scholen, als de 
instellingen voor hoger onderwijs en voor het contact met bedrijven. 

Voor de relatie tussen vo-scholen onderling blijkt de centraliteitsmaat degree significante 
verschillen te laten zien voor samenwerking op het gebied van organisatieontwikkeling 
(F=5,992, p<0,05). Met behulp van post-hoc analyse kunnen we vaststellen dat er 
significant verschillen optreden tussen scholen met alleen een top-down benadering en 
scholen die een combinatie van beide benaderingen hanteren. Ook verschillen scholen die 
een top-down benadering volgen significant van scholen met een bottom-up benadering. 
Steeds scoren de scholen met top-down benadering positiever. 

Voor de relatie tussen vo-scholen en hoger onderwijsinstellingen blijken geen 
(significante) verschillen op te treden in de drie centraliteitsmaten. De gevolgde 
benadering is niet van invloed op de inbedding in het netwerk waar het de relatie tussen 
vo-scholen en het hoger onderwijs betreft. 

Ditzelfde geldt voor de relatie tussen de vo-scholen en bedrijven. en de verschillen in 
inbedding met betrekking tot de verschillende soorten contact. De gevolgde benadering is 
niet van invloed op de inbedding in het netwerk waar het gaat om de relatie met bedrijven. 

Al met al maakt het voor een betere inbedding in het netwerk niet veel uit welke 
benadering gestimuleerd wordt.  
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

In dit rapport hebben we op basis van een statistische netwerkanalyse onderzocht hoe de 
netwerken rond het Universum programma zich hebben ontwikkeld. De exercitie is er 
primair op gericht om de totale netwerkstructuur van het Universumnetwerk bloot te 
leggen om zo verschillen te traceren tussen de huidige stand van zaken en de fase 
voorafgaand aan de stimulering. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de mate, waarin de 
afzonderlijke Universumscholen ingebed zijn in netwerkstructuren, samenhangt met 
bètaprestaties. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 zijn we specifiek ingegaan op het eerste 
deel van de hoofdvraag, hoofdstuk 6 is gericht op het tweede deel. Hierna gaan we 
concreter in op de beantwoording van de gestelde vragen en synthetiseren we de 
gevonden resultaten uit de voorgaande hoofdstukken. 

1. Integrale netwerkgroei 

Aan de hand van verschillende maten uit de netwerktheorie en daarvan afgeleid de 
methodologie van netwerkanalyse, is aangetoond dat gedurende de looptijd van het 
Universum programma, zich een netwerk heeft ontwikkeld. We kunnen spreken van 
integrale netwerkgroei: zowel het vo- als het ho- en bedrijvennetwerk is verrijkt. Dat beeld 
wordt bevestigd door de uitkomst op de QAP34 analyse: hoewel we een duidelijke groei 
zien, vertonen de afzonderlijke Universumnetwerken overeenkomsten met de huidige 
situatie. Binnen de bestaande structuur is zodoende een verrijkt netwerk ontstaan. De 
bestaande relaties verdwijnen bovendien nauwelijks.  

Naast kwantitatieve indicatoren van het netwerk, zoals het aantal knooppunten (actoren: 
Universumscholen, andere vo-scholen, hogescholen en universiteiten, bedrijven en non
profitorganisaties), aantal relaties en de dichtheid van het netwerk (density), is de kwaliteit 
van het netwerk getoetst in de vorm van de gemiddelde intensiteit. Een afzonderlijke 
indicator voor netwerkkwaliteit (P), rekening houdend met de kwantiteit (aantal ties) en de 
kwaliteit (intensiteit), geeft een overall score. Universumscholen zijn in de periode tussen 
selectie en de huidige situatie zowel met meer andere vo-scholen, hoger onderwijsinstel
lingen als bedrijven gaan samenwerken. Ook de intensiteit waarmee partijen 
samenwerken, is voor alle drie de organisatietypes (vo – ho – bedrijven) toegenomen. In 
Tabel 16 is nogmaals de P-score voor de huidige netwerken weergegeven als ook de 
procentuele verandering ten opzichte van de situatie voorafgaand aan UP. 

Uit Tabel 16 blijkt dat alle netwerken sterk in kwaliteit zijn toegenomen, het één wat 
sterker dan het andere netwerk. Het Universumprogramma heeft zodoende, mogelijk 
gestimuleerd door andere ontwikkelingen en omgevingsfactoren (interactie-effecten), 
geleid tot een integrale toename van organisatorische netwerken waaraan Universumscho
len deelnemen. 

34 Zie 6.2. 
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Tabel 16 Netwerkkwaliteit (P) voor de huidige situatie en de procentuele groei ten opzichte van de 
uitgangssituatie (voor UP). 

Netwerkkwaliteit (P) Na UP Verandering 
(%) 

vo - Materiaal 903 281% 
vo - Organisatie 969 206% 
ho - Materiaal 599 126% 
ho - Aansluiting 570 84% 
Bedrijven - Materiaal 450 347% 
Bedrijven - Praktijk- en beroepsoriëntatie 396 236% 

2. Sterke vo-materiaalnetwerken  

We hebben geconcludeerd dat in alle gevallen, zowel voor samenwerking met andere vo
scholen, het hoger onderwijs en bedrijven, netwerkvorming is toegenomen. Maar, op welk 
domein heeft de inspanning om netwerkvorming te creëren geleid tot het meeste 
resultaat? Zien we de grootste toename van netwerkkwaliteit in het vo, dat bijvoorbeeld 
gestimuleerd wordt door het principe van de volgschool? Of zijn Universumscholen meer 
buiten de deur gaan kijken? Is het netwerkeffect sterker bij samenwerking op iets 
tastbaars dat bovendien direct binnen het curriculum toepasbaar is, namelijk de 
ontwikkeling van (les)materiaal, of wordt de samenwerking juist versterkt op het gebied 
van organisatorische innovaties, aansluitingsproblematiek en praktijk- en beroepsoriënta
tie? 

Wat betreft samenwerking met andere vo-scholen, is het huidige netwerk voor 
organisatieontwikkeling in absolute zin sterker dan voor materiaalontwikkeling. Zo is het 
aantal actoren, aantal relaties, de dichtheid van het netwerk en de netwerkkwaliteit (P) 
voor organisatieontwikkeling momenteel op een hoger niveau. Echter, op het gebied van 
materiaalontwikkeling is een sterkere groei in de netwerkvorming waarneembaar. Hier 
vindt een inhaalslag plaats. In termen van de gemiddelde intensiteit zijn beide netwerken 
inmiddels zo goed als gelijkwaardig (2,18 versus 2,19). Voor de samenwerking met ho-
instellingen is dat beeld minder diffuus: op alle netwerkmaten laat materiaalontwikkeling 
een indrukwekkender groei zien dan samenwerking om te komen tot oplossingen voor 
aansluitingsproblemen van leerlingen. Dat geldt ook voor de absolute waarden (hoewel de 
verschillen niet zo groot zijn). Scholen lijken aansluitingsproblematiek in mindere mate als 
een netwerkactiviteit te percipiëren. Een solistische aanpak, zoals het doceren van extra 
cursussen wiskunde gaat bijvoorbeeld in tegen deze netwerkgedachte. Mogelijk speelt de 
houding van hogescholen en universiteiten hierin een rol. 

Universumscholen die samenwerken met bedrijven, doen dat in intensievere mate als ze 
betrokken zijn bij materiaalontwikkeling. Dit gegeven is niet verwonderlijk, aangezien 
praktijk- en beroepsoriëntatie vaak wordt verzorgd in de vorm van een kennismakingsdag 
of een voorlichtingsavond. De activiteiten zijn veelal gestandaardiseerd, waardoor de 
intensiteit van de samenwerking meevalt. 

Bij de vergelijking tussen “vo-materiaal”, “ho-materiaal” en “bedrijven-materiaal” is het 
mogelijk om vast te stellen met welk type organisaties (vo, ho, bedrijven) Universumscho
len vooral de samenwerking zoeken om hun lesmateriaal en bètacurriculum te verstevigen. 
In absolute zin blijken Universumscholen vooral samenwerking met andere vo-scholen te 
zoeken: niet alleen het aantal relaties is voor die groep het grootst, de gemiddelde 
intensiteit van relaties ligt ook hoger. In relatieve zin, dus kijkend naar de groei gedurende 
UP, valt op dat samenwerking met bedrijven om te komen tot nieuw materiaal sterk 
toegenomen is. Deze groei hangt voor een groot deel samen met de oprichting van Jet

 interactie 61Dialogic innovatie ●



Type I Type II

Type I

Type V Type VI

Ty

Net. Dit beeld wordt bevestigd door de samenwerkingspatronen op het gebied van meer 
“zachte”, organisatorische vernieuwing: de huidige netwerkvorming is het sterkst 
ontwikkeld, zowel in termen van kwantiteit (aantal relaties en actoren) als kwaliteit 
(gemiddelde intensiteit en P), voor vo-scholen onderling. De meeste vooruitgang, vooral in 
kwantitatieve zin, wordt geboekt bij beroepsoriëntatie in samenwerking met bedrijven. 

3. Schooltypes in netwerkvorming: van solist tot allround netwerker 

Hiervoor is aangetoond dat bepaalde netwerken waarin Universumscholen participeren, 
sterk zijn in absolute zin of juist een relatief sterke groei doormaken. Deze uitspraken 
worden gedaan op het netwerkniveau. Voor scholen onderling kunnen in dat opzicht sterke 
verschillen optreden. Dat wil zeggen, sommige scholen zijn vooral gericht op versteviging 
van contacten met andere vo-scholen, andere scholen investeren in relaties met het hoger 
onderwijs of bedrijven. Uitgaande van de huidige vo-, ho- en bedrijvennetwerken hebben 
we een typologie gemaakt waaruit blijkt welke ‘netwerkrol’ een afzonderlijke Universum
school heeft. Figuur 25 geeft aan hoe we binnen deze typologie acht netwerkrollen 
onderscheiden. 

Samenwerking	
met Bedrijven/Samenwerking met Bedrijven/
non-profitnon-profitmet HOmet HO organisatiesorganisaties

Figuur 25. Netwerktypologie van Universumscholen 

We werken hierna de onderscheiden netwerkrollen uit. 

Type 1.	 Type 1 scholen kunnen worden getypeerd als solist. Vergeleken met andere 
Universumscholen zijn deze scholen benedengemiddeld ingebed in vo-, ho- en 
bedrijvennetwerken. 
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Type 2.	 Type 2 scholen zijn in mindere mate ingebed in het netwerk met andere vo
scholen en bedrijven, maar blinken wel uit in de contacten met hogescholen en 
universiteiten. We spreken hierbij van de ho-netwerker. 

Type 3.	 Type 3 scholen worden gekenmerkt door bovengemiddelde contacten met 
bedrijven. Wat betreft inbedding in vo- en ho-netwerken blijft de Bedrijvennet
werker achter ten opzichte van andere Universumscholen. 

Type 4.	 De Heterogene netwerker: Type 4 scholen hebben in mindere mate geïnvesteerd 
in samenwerking met gelijksoortige actoren (vo), maar scoren bovengemiddeld 
op het gebied van samenwerking met ander type organisaties: ho en bedrijven. 

Type 5.	 Type 5 scholen kunnen worden getypeerd als Homogene netwerker. In 
tegenstelling tot Type 4 heeft de homogene netwerker bovengemiddelde contac
ten met andere vo-scholen, maar is de inspanning om samen te werken met ho 
en bedrijven nauwelijks geconcretiseerd. 

Type 6.	 De Onderwijsgeoriënteerde netwerker. Type 6 scholen zijn bovengemiddeld 
ingebed in de netwerken met andere vo-scholen, hogescholen en universiteiten. 
Wat betreft samenwerking met bedrijven scoren zij benedengemiddeld. 

Type 7.	 Type 7 scholen zijn in mindere mate ingebed in het netwerk met hogescholen en 
universiteiten. Daarentegen presteren zij bovengemiddeld op het gebied van sa
menwerking met andere vo-scholen en bedrijven: de vo- en bedrijvennetwerker. 

Type 8.	 Type 8 scholen kunnen worden getypeerd als de Allround netwerker. Deze 
‘winnaars’ in termen van netwerkinbedding presteren zowel in termen van vo-, 
ho- als bedrijvensamenwerking bovengemiddeld. 

Om de spreiding over de types weer te geven, hebben we er voor gekozen om de situatie 
voorafgaand aan UP af te zetten tegen de huidige situatie (Tabel 17). 

Tabel 17 Verdeling van Universumscholen over netwerktypen: van solist tot allround netwerker. 

Huidige situatie 

V
o

o
ra

fg
a
a
n

d
 a

a
n

 U
P

 

I II III IV V VI VII VIII totaal 
Solist (I) 12,5% 4,2% 3,1% 2,1% 1,0% 2,1% 2,1% 27,1% 

ho Netwerker (II) 3,1% 9,4% 2,1% 1,0% 15,6% 

Bedrijvennetwerker (III) 1,0% 3,1% 4,1% 

Heterogene Netwerker 
(IV) 1,0% 2,1% 4,2% 1,0% 1,0% 9,3% 

Homogene Netwerker (V) 5,2% 2,1% 2,1% 4,2% 2,1% 15,7% 

Onderwijs- georiënteerde 
Netwerker (VI) 2,1% 2,1% 2,1% 3,1% 9,4% 

vo- en Bedrijvennetwer
ker (VII) 1,0% 3,1% 1,0% 3,1% 8,2% 

Allround Netwerker 
(VIII) 1,0% 2,1% 7,3% 10,4% 

totaal 23,8% 19,9% 9,3% 9,4% 7,3% 8,3% 7,3% 14,5% 

In de diagonalen van Tabel 17 zijn percentages opgenomen van scholen die in de 
uitgangssituatie (voorafgaand aan het Universum programma) tot een bepaald type 
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behoorden, en dat nu nog doen35. Daarnaast zijn er Universumscholen die een stapje terug 
doen, bijvoorbeeld van allround netwerker naar heterogene netwerker. Ook is het mogelijk 
dat scholen aan een inhaalslag zijn begonnen en zich gedurende UP hebben opgewerkt tot 
een absolute netwerker. Denk bijvoorbeeld aan de solisten die uitgroeien tot allround 
netwerkers. 

Tabel 17 laat zien dat bijna de helft van alle responderende Universumscholen (46% - de 
diagonalen) tot het zelfde type blijft behoren. In de huidige situatie zijn de meeste 
Universumscholen, nog steeds, “solist” (23,8%), gevolgd door “ho netwerkers” (19,9%) en 
“allround netwerkers” (14,5%). Ten opzichte van de uitgangssituatie (voorafgaand aan UP) 
is de groep “allround netwerkers” met 4,1% toegenomen. Ook is de typen “ho netwerkers” 
(Δ 4,3%) en “bedrijvennetwerkers” (Δ 5,2%) groeien onmiskenbaar. De “solisten” (Δ  
3,3%) en “homogene netwerkers” (Δ -8,4%) boeten aan belang in (hun aandeel neemt 
af)36. De groene vlakken in Tabel 17 duiden op een vooruitgang in de zin van verbreding. 
Denk bijvoorbeeld aan een school die voorheen een “ho netwerker” was en momenteel 
behoort tot de “onderwijsgeoriënteerde netwerkers” (ho én vo). De rode vlakken geven 
daarentegen een versmalling aan. Dit valt overigens ook op te vatten als specialisatie. De 
grijze vlakken ten slotte geven aan dat een duidelijke switch is gemaakt: bijvoorbeeld een 
school die voorheen relatief goed ingebed was in het vo-netwerk (“homogene netwerker”) 
en momenteel te boek staat als een “ho netwerker”. De optelsom van de grijze vlakken 
wijst uit dat het aandeel ‘switchers’ wel meevalt (5,2%). De groep verbreders is ongeveer 
even groot als de groep versmallers/specialisten (respectievelijk 23,9% en 24,8%). Een 
aanvullende analyse heeft overigens uitgewezen dat er geen relatie is tussen de typologie 
en profielscores. Solisten hebben dus niet per se een lager aandeel NG/NT leerlingen dan 
de allround netwerkers, zoals wel verondersteld kan worden. 

4. Netwerkstrategieën voor bedrijven en ho: breedte versus diepte  

Hiervoor hebben we niet zozeer geschreven over een netwerkstrategie voor Universum
scholen, we weten immers niet in hoeverre de toewijzing aan een type het gevolg is van 
het eigen beleid. De verdeling is immers tot stand gekomen op basis van een relatieve 
weging (beneden- of bovengemiddeld), waardoor een toewijzing ook het resultaat kan zijn 
van veranderend gedrag van mede-Universumscholen. In hoofdstuk 4 zijn we wel 
meerdere netwerkstrategieën tegengekomen voor het hoger onderwijs, en in mindere 
mate voor bedrijven. Zo zijn er instellingen die veel relaties met Universumscholen 
onderhouden, maar dit beperken tot één of enkele keren per jaar. We kunnen dan spreken 
van een breedtestrategie: veel Universumscholen worden in hun voorlichtingsbehoefte of 
op het gebied van nieuw bètalesmateriaal gevoed, veelal door middel van een min of meer 
gestandaardiseerd product. Het voordeel van deze aanpak is het bereik: relatief veel 
scholen, en dus ook potentiële kiezers van een natuurprofiel of leerlingen die hebben 

35 Zoals we al hebben gesteld: het is de vraag in hoeverre het hier een vrije keuze betreft. Sommige 
scholen zullen bewust inzetten op bijvoorbeeld samenwerking met andere vo-scholen. Voor andere 
scholen geldt dat zij toegewezen zijn tot een type, aangezien de andere 95 Universumscholen uit dit 
onderzoek hen voorbijgestreefd zijn.  

36 Aangezien deze conclusie tegenstrijdig lijkt te zijn met de eerdere conclusies uit punt 1 en 2, 
benadrukken we nogmaals dat de typologie gebaseerd is op een relatieve afweging tussen cases 
(Universumscholen) onderling en niet zozeer uitgaat van de absolute en groeiscores per indicator (vo 
– ho - Bedrijven, Materiaal – Organisatie). Ook de intensiteit van relaties is in deze berekening niet 
meegenomen. 
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gekozen voor een NG- of NT-profiel, komen in aanraking met de instelling. Wageningen 
Universiteit is hier een voorbeeld van. De netwerkstrategieën van sommige andere 
universiteiten, bijvoorbeeld de Technische Universiteit Delft en Technische Universiteit 
Eindhoven, zijn meer gericht op de diepte: deze instellingen werken samen met minder 
Universumscholen, maar doen dat wel zeer intensief. Deze strategische tweedeling komen 
we in mindere mate tegen binnen het bedrijvennetwerk. Dat is overigens verklaarbaar: de 
meeste samenwerkingsverbanden staan daar in het teken van Jet-Net-activiteiten. De 
opzet van de samenwerking wordt op die manier gedeeltelijk beïnvloed door de opzet van 
Jet-Net. Differentiatie in de manier waarop Universumscholen samenwerken met bedrijven 
en non-profitorganisaties (diepte- versus breedtestrategie) komt daardoor in mindere mate 
voor. Overigens geldt ook voor bedrijvensamenwerking dat sterke relaties plaatsvinden 
binnen de regio. 

5. Regionale aantrekkingskracht: ‘distance matters’ 

Uit het voorgaande is gebleken dat hoger onderwijsinstellingen en bedrijven intensiever 
samenwerken met Universumscholen uit de zelfde regio. Bij de TU Delft en TU/e komt die 
regionale aantrekkingskracht duidelijk naar voren. Dat geldt ook voor samenwerking met 
bedrijven (getest voor praktijk- en beroepsoriëntatie): van de 19 hoogfrequente relaties is 
er in 15 gevallen sprake van contact binnen de regio, in 3 gevallen is dat niet zo37. 
Mogelijke verklaringen daarvoor zijn de lagere transactiekosten voor contact met een 
samenwerkingspartner in de buurt (reistijd, reiskosten, enzovoort) en het aandragen van 
contacten via het informele netwerk. Zo kan een samenwerkingsverband met een regionaal 
bedrijf opgepakt worden via familieleden en kennissen van leerlingen en docenten. 

Dat regionale aantrekkingskracht er niet alleen toe doet bij ho- en bedrijvennetwerken, 
blijkt in hoofdstuk 3. De netwerkoptimalisatie, uitgevoerd naar subgroepen binnen het 
totale Universumnetwerk, volgt haast één op één het regionaal patroon. Universumscholen 
in Noord-Brabant werken vooral samen met vo-scholen in Noord-Brabant, scholen uit 
Limburg vooral met scholen uit Limburg, etc. Het beste voorbeeld van een regionaal 
subnetwerk, in termen van verbeterde netwerkvorming, uit zich rondom de Bètapartner
scholen in Noord-Holland. De scholen die formeel tot dat netwerk behoren laten de meest 
hechte verbanden zien. Uitgaande van deze regionale factor is het niet verwonderlijk dat 
provincies onderling verschillen in de mate waarin ‘hun scholen’ een hoog scoren op 
centraliteit. In termen van centraliteit van provincies binnen het vo-netwerk blijft Limburg 
achter en steekt Noord-Holland met kop en schouders uit boven de rest. De koppositie van 
Noord-Holland is tot op zekere hoogte te herleiden naar het Bètapartners netwerk. Als we 
kijken naar samenwerking met hogescholen en universiteiten, scoort Groningen significant 
slechter dan de overige provincies. De kroon spannen Utrecht (in termen van degree 
centraliteit) en Limburg (betweenness centraliteit). 

6. Linking pin constructies: de makelaar in het proces van kennisdeling 

Aansluitend op het aspect van regionale aantrekkingskracht, valt op dat in de situatie 
voorafgaand aan UP sommige regio’s totaal geïsoleerd waren. Dat (relatieve) isolement 
heeft consequenties voor kennisdeling en uitwisseling van ervaringen om te komen tot 
bètavernieuwing. In de huidige situatie komen een aantal linking pins voor. Deze 
‘makelaars’ binnen het Universumnetwerk zijn de Universumscholen die verschillende 
subnetwerken verbinden en ervoor kunnen zorgen dat kennis breder wordt overgedragen. 
In het kader van de regionale aantrekkingskracht is het niet verwonderlijk dat het hier 

37 Eén contact is niet meegenomen in de berekening.  
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scholen betreft die geografisch gezien ook de brug slaan tussen diverse regio’s. 
Voorbeelden zijn ’t Rijks uit Bergen op Zoom, die het Brabantse cluster rondom Breda 
verbindt met het Zeeland cluster, en het Raayland College uit Venray dat vanuit Limburg 
de aansluiting zoekt met Gelderland.  

Daarnaast zijn er ook makelaarstypes binnen subgroepen. In de huidige situatie (vo 
materiaal) zijn dat onder andere het Bernard Nieuwentijt college (Damstede) in 
Amsterdam, het Candea College in Duiven, het Pius X College in Bladel en de Waerden
borch In Holten. 

7. Formalisering van samenwerkingverbanden 

Resultaten uit hoofdstuk 3 en 5 doen vermoeden dat formalisering van samenwerkingsrela
ties, zeker in een subgroep, bijdraagt aan verdichting (op netwerkniveau) en intensivering 
(op relatieniveau). Zo zien we de meest hechte subgroep ontstaan rondom het 
Bètapartnernetwerk. Ook Jet-Net relaties, die gezien kunnen worden als formele 
samenwerking38, blijken zeer succesvol te zijn.  

Daarnaast kan deelname aan het Universum programma gezien worden als een interventie 
om samenwerkingsrelaties te formaliseren. Dat de netwerken zeer sterk gegroeid zijn 
tijdens het Universum programma, hebben we inmiddels aangetoond. In hoofdstuk 6 
hebben we de invloed van formalisering verder onderzocht. Bij deze analyse is alleen 
gekeken naar Technasium, Bètapartners, XLNT Talent en Beter Bèta als formele netwerken 
met het oog op bètavernieuwing die kunnen bijdragen aan een betere inbedding. In totaal 
geeft 46,9% van de responderende Universumscholen te kennen ook aangesloten te zijn 
bij een ander bèta-initiatief. De overlap tussen diverse initiatieven om bètavernieuwing te 
garanderen is dus niet gering. 

8. Samenwerking met bedrijven: het opzoeken van de usual suspects 

Universumscholen werken vooralsnog samen met bedrijven met een zeer sterke 
bètacomponent; de zogenaamde usual suspects (Bilderbeek et al., 2007). De meest 
centrale bedrijven zijn Unilever R&D, European Space Agency, DSM Research, Shell 
Research & Technology Centre, Corus, Philips (Consumer Electronics, Medical Systems, 
Lighting), Akzo Nobel, Koninklijke Marine, Royal Haskoning, IBM en het KNMI. De 
overeenkomst tussen bedrijfspartners voor materiaalontwikkeling en praktijkoriëntatie is 
groot, hoewel enkele bedrijven in meerdere mate betrokken zijn bij kennisontwikkeling, 
andere bedrijven meer bij praktijk- en beroepsoriëntatie. Zo scoort Corus relatief hoog op 
het gebied van praktijk- en beroepsoriëntatie, Unilever R&D en ESA zijn meer gericht op 
inhoudelijke betrokkenheid.  

De inbedding van Jet-Net bedrijven is verbluffend. Zo werken in de huidige situatie 167 
bedrijven/non-profitorganisaties samen met Universumscholen op het gebied van materiaal 
binnen het bètacurriculum; ‘slechts’ 53 daarvan zijn Jet-Net bedrijven. Opvallend is 
vervolgens dat er nauwelijks niet-Jet-Net bedrijven zijn met een hoge graad van 
centraliteit. Anders gezegd, er zijn wel veel andere bedrijven, buiten Jet-Net om, waar 
Universumscholen mee samenwerken, maar het betreft vooral één-op-één relaties. 

38 De samenwerking binnen Jet-Net geschiedt in het kader van een convenant tussen de deelnemende 
bedrijven, werkgeversinstellingen, onderwijsorganisaties en de ministeries van OCW en EZ. Dit 
convenant stimuleert de doelstellingen van Jet-Net en de onderlinge verplichtingen van de 
deelnemers. Zowel bedrijven als scholen committeren zich schriftelijk en bedrijven betalen 
bovendien jaarlijks de kosten van een lidmaatschap. 
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Opschaling van de kennis die binnen zo’n relatie wordt ontwikkeld, komt zodoende 
nauwelijks voor. Enkele interessante niet-Jet-Net bedrijven die  genoemd worden, zijn ABN 
Amro, DTO, Koninklijke Boskalis, MARIN, Sensata Technologies (voorheen: Texas 
Instruments Sensors & Controls), Solvay, Gasunie Research, Solland Solar Energy, Ten 
Cate, Vredestein en Tauw. Deze organisaties vinden, om welke reden dan ook, in mindere 
mate aansluiting bij andere Universumscholen. 

Overigens is het noodzakelijk om te benadrukken dat niet alleen grootschalige bedrijven uit 
de maakindustrie interessante (toekomstige) partners zijn in het kader van bètavakken. 
Ook de dienstensector biedt raakvlakken. Denk aan vraagstukken op het gebied van 
operationeel management, complexe logistieke en supply chain management, informatica 
en telematica binnen sectoren zoals IT consultancy, de bancaire sector en logistiek. 

9. Netwerkinbedding: loont het in termen van bètaprestaties? 

In welke mate hangen de maten voor netwerkcentraliteit (die aangeven in hoeverre een 
school structuurtechnisch is ingebed in de Universumnetwerken) samen met bètapresta
ties? Anders gesteld, leidt netwerkinbedding tot relatief meer leerlingen met een NG- of 
NT-profiel (profielscore) en een betere doorstroom naar het bètatechnisch hoger 
onderwijs? Aangezien we niet weten wat oorzaak en wat gevolg is, is het ook mogelijk dat 
betere bètaprestaties leiden tot een betere inbedding: scholen die het goed doen, kunnen 
bijvoorbeeld in de spotlight komen te staan, waarna ze gemakkelijker worden gevonden 
door anderen. 

Specifiek hebben we drie veronderstellingen getoetst, namelijk: 

4.	 De mate van samenwerking op het gebied van materiaalontwikkeling en organisa
tieontwikkeling tussen vo-scholen hangt samen met de profielscore. 

5.	 De mate van samenwerking op het gebied van materiaalontwikkeling en aanslui
ting tussen vo-scholen en hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) hangt 
samen met de doorstroomquote. 

6.	 De mate van samenwerking op het gebied van materiaalontwikkeling en praktijk- 
en beroepsoriëntatie tussen vo-scholen en bedrijven hangt samen met de door
stroomquote. 

Bovenstaande veronderstellingen zijn – vooralsnog – slechts in beperkte mate bevestigd. 
Enkele resultaten: 

- als Universumscholen met meer andere vo-scholen (degree) samenwerken om te 
komen tot nieuw bètamateriaal hebben deze scholen een betere profielscore voor 
havisten.  

- Op het gebied van samenwerking met het hoger onderwijs is de doorstroomquote 
enkel significant hoger voor vwo’ers. Dit is niet verwonderlijk, aangezien we eerder 
hebben aangetoond dat samenwerking met universiteiten veel verder gaat dan 
samenwerking met hogescholen. De laatste hypothese (bedrijven) wordt niet beves
tigd. 

Al met al zijn er dus weinig correlaties gevonden tussen bètaprestaties en de netwerkvari
abelen. Hoewel dit in eerste instantie jammer is, is dit echter wel logisch verklaarbaar. De 
data die zijn gebruikt als indicator voor bètaprestaties zijn gedeeltelijk verouderd. Op die 
manier is het onvermijdelijk om, in de tijd, scheef te correleren, namelijk het meten van de 
samenhang tussen huidige netwerkprestaties en bètaprestaties uit het verleden. Daarnaast 
veronderstellen we dat er überhaupt sprake is van een UP-incubatieperiode: het duurt 
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waarschijnlijk enige jaren voordat er concrete effecten meetbaar zijn. Om het volledige 
netwerkeffect van het Universum programma op bètaprestaties te meten, is zodoende een 
correlatietest over enkele jaren noodzakelijk (zodra de cijfers beschikbaar zijn).  

7.2 Aanbevelingen 

Op grond van bovenstaande conclusies kunnen ook een aantal aanbevelingen worden 
gedaan. We maken daarbij onderscheid tussen aanbevelingen voor scholen (7.2.1), om 
aan te geven hoe zij netwerken beter kunnen benutten, en aanbevelingen voor het 
Platform Bèta Techniek (7.2.2). De aanbevelingen voor het platform zijn meer strategisch 
van aard en gaan enerzijds in op de benutting van het netwerk binnen het Universum 
Programma en anderzijds op het belang van projectoverstijgende netwerkanalyses. Daarbij 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het raakvlak van het Universum programma met de 
Sprint programma’s als het gaat om netwerkvorming tussen vo-scholen en het hoger 
onderwijs, en de link met het Jet-Net programma waar het de relatie met bètatechnische 
bedrijven betreft. 

7.2.1 Aanbevelingen voor scholen 

We formuleren op basis van het voorgaande een vijftal (1-5) generieke, deels samenhan
gende aanbevelingen, en een zestal (6-10) meer specifieke aanbevelingen die voor 
sommige typen netwerkers meer van toepassing zijn dan voor andere: 

1. Kijk om je heen en werk gericht samen. 

2. Hanteer een open innovatieperspectief, leer van elkaar 

3. Gebruik je directe contacten als makelaar 

4. Investeer ook (en vooral) in kwaliteit 

5. Vorm een regionale subgroep 

6. Identificeer de juiste contactpersonen in hoger onderwijs en bedrijven 

7. Kies gericht kennispartners, vermijd grote overlap in activiteiten en kennis 

8. Bedrijven: zoek ook buiten de usual suspects 

9. Hoger onderwijs: zoek de balans tussen maatwerk en standaardaanbod 

10. Bedrijvenpool: bron van onderzoeksopdrachten 

 We werken deze aanbevelingen hieronder kort uit. 

1. Kijk om je heen en werk gericht samen 

Voor vo-scholen – of ze nu deelnemen aan het Universum programma of niet – ligt in deze 
netwerkstudie een belangrijke les besloten. Sinds het Universum programma in 2005 
gelanceerd is, zijn de relatiepatronen tussen de Universumscholen onderling, en met de 
hoger onderwijsinstellingen en bètatechnische bedrijven sterk geïntensiveerd. Het resultaat 
van deze intensivering is een krachtig uitwisselingsproces tussen deze actoren dat 
bevorderlijk is voor het leren van elkaar, de overdracht van best practices en betere 
condities creëert voor samen verder werken aan bètavernieuwing. 
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Aan de hand van deze studie kan op schoolniveau worden vastgesteld hoe het relatiepa
troon zich verhoudt tot het algemene beeld. Op basis van de analyse hebben we een 
achttal typen scholen onderscheiden, uiteenlopend van “solist” tot “all-round netwerker” 
(Figuur 25). Aan de hand van deze indeling kan per school een analyse worden gemaakt 
waar de meeste aanleiding en kansen voor versterking van het externe bètatechnische 
netwerk bestaan. Op grond van een dergelijke analyse kan per school een ontwikke
lingstraject worden vastgesteld naar intensivering van de externe relaties van de school 
met andere vo-scholen, hoger onderwijsinstellingen en bedrijven. De les die in deze studie 
besloten ligt, is met andere woorden “kijk om je heen en werk gericht samen met actoren 
die al goed ingebed zijn”. 

2. Hanteer een open innovatieperspectief, leer van elkaar  

Veel scholen ontwikkelen nog veel lesmateriaal zelf. Ook vraagstukken op het gebied van 
de bètaorganisatie (vakoverstijging, roosters, sectie-integratie) worden veelal intern 
aangesneden. Het principe van open innovatie betekent juist van anderen leren, en dus 
ook slim kopiëren (opschaling van projecten, lesmodules, etc.). Omdat er dan wordt 
uitgegaan van bestaande modules, projecten en activiteiten kan bij het hergebruik ervan 
bovendien vaak een verbeterslag worden gemaakt (verfijning, kennisaccumulatie). 
Concrete afspraken over kennisuitwisseling hoeven zich niet te beperken tot volgscholen 
maar kunnen ook worden gemaakt buiten de eigen groep, dus met andere vo-scholen, 
hoger onderwijs en bedrijven. 

3. “Via via”: gebruik je directe contacten als makelaar  

Netwerkgroei komt vooral voort uit bestaande relaties. Dat geldt niet alleen voor 
bestaande relaties die intensiever worden, maar ook voor het aantal nieuwe – tweede orde 
– relaties (‘vrienden van vrienden’ leren kennen). Nieuwe contacten blijken vooral te 
ontstaan via een gezamenlijke kennis die dus feitelijk als makelaar optreedt. Directe 
contacten, zoals volgscholen, andere scholen binnen een schoolgemeenschap en regionale 
bevriende relaties kunnen zodoende aangesproken worden op hun relaties.  

4. Investeer ook (en vooral)  in kwaliteit, niet alleen kwantiteit 

Hoewel netwerkgroei veelal ontstaat vanuit bestaande structuren (zie 2), draagt 
kwantitatieve groei (aantal nieuwe relaties) sterker bij aan de totale netwerkkwaliteit dan 
intensivering van bestaande contacten (vaker, intensiever contact). Investeringen in 
hechte relaties bieden de ideale condities voor duurzame relaties. Het samen, in de diepte, 
ontwikkelen van nieuwe kennis, bijvoorbeeld op het gebied van een nieuwe lesmodule, 
vraagt eerder om een iteratief en intensief traject met veel leermomenten. Deze 
intensievere vormen van samenwerking komen overigens vooral in de regio voor (zie 5).  

5. Vorm een regionale subgroep 

Samenwerking met andere vo-scholen, hoger onderwijsinstellingen en bedrijven, zeker als 
het gaat om intensief contact, komt overwegend voor binnen de regio (distance matters). 
Lagere transactiekosten, met name reistijd en –kosten, en gemakkelijk bij elkaar binnen 
kunnen lopen dragen daar aan bij. Verder leidt het formeren van een min of meer formeel, 
regionaal netwerk tot een verhoogde mate van commitment en kennisuitwisseling 
(bijvoorbeeld Bètapartners). Ook de omvang van het formele subnetwerk speelt een rol: te 
kleine netwerken resulteren in een geringe kennispool (lock-in effecten), terwijl binnen te 
grote netwerken het overzicht verloren kan gaan. 
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6. Identificeer de juiste personen binnen het hoger onderwijs en bedrijven  

De netwerkkwaliteitsmaat wijst uit dat de netwerken van vo-scholen onderling veel rijker 
en hechter zijn dan netwerken van Universum scholen met het hoger onderwijs of 
bedrijven. Daaruit valt, onder andere, op te maken dat de drempel naar het leggen van 
contacten met andere vo-scholen relatief laag is. De organisaties zijn immers vergelijkbaar 
wat betreft structuur en doelstelling, docenten kennen elkaar van congressen, studies, 
fora, etc. (zie echter ook 3). Veel lastiger blijkt het om contact te zoeken met hoger 
onderwijsinstellingen – met name hogescholen – en met bedrijven. Met punt 3 in 
gedachten geldt ook hier dat ingangen (de juiste ‘namen & rugnummers’) het gemakke
lijkst gevonden kunnen worden via bestaande contacten zoals volgscholen. Persoonlijk 
contact speelt hierbij een belangrijke rol. 

Deze aanbeveling is van toepassing op alle typen behalve IV (heterogene netwerker) en 
VIII (allround-netwerker).  

7. Kies gericht kennispartners, vermijd grote overlap in activiteiten en kennis 

Het leerpotentieel binnen een netwerk neemt toe als de deelnemers niet allemaal met 
soortgelijke ontwikkelingen bezig zijn. Het ‘halen en brengen principe’ betekent dat er 
specifieke onderwerpen / activiteiten zijn waarop de ene kennispartner uitblinkt en andere 
ontwikkelingen waar de andere partner duidelijk mee bezig is. Denk daarbij aan 
samenwerking op een gezamenlijk thema waarbinnen elk van de partners een specifieke 
specialisatie heeft. Overigens is de kans op overlap in kennis het grootst bij vo
samenwerking. In het geval van partnerschappen met ho en bedrijven is die kans kleiner.  

Deze aanbeveling is vooral van toepassing op de typen I (solist), II (ho-netwerker), V 
(homogene netwerker) en VI (onderwijsgeoriënteerde netwerker). 

8. Bedrijven: zoek ook buiten de usual suspects 

In de analyse blijken Universumscholen vooral met grote bedrijven uit de maakindustrie 
samen te werken (Philips, Shell). In het kader van uitbreiding van het bedrijvennetwerk is 
het belangrijk te onderkennen dat ook buiten deze usual suspects om interessante 
(toekomstige) partners voor het bètaonderwijs te vinden zijn, zoals in de dienstensector. 
Denk daarbij aan vraagstukken op het gebied van operationeel management, (complexe) 
logistiek en supply chain management, informatica en telematica binnen sectoren zoals IT 
consultancy en de bancaire sector. 

Deze aanbeveling is vooral van toepassing op de typen I (solist), II (ho-netwerker), V 
(homogene netwerker) en VI (onderwijsgeoriënteerde netwerker). 

9. Hoger onderwijs: zoek de balans tussen maatwerk en standaardaanbod 

Hoger onderwijsinstellingen pakken het contact met vo-scholen niet allemaal op dezelfde 
manier aan. De ene universiteit, bijvoorbeeld Wageningen Universiteit, kiest meer voor de 
breedtestrategie: veel scholen bedienen met bepaalde, deels gestandaardiseerde diensten. 
Andere universiteiten, bijvoorbeeld TU Eindhoven, werken samen met een meer selectieve 
groep vo-scholen om te komen tot diensten op maat. Welke strategie het beste past bij 
een Universumschool is vooral afhankelijk van het type onderwerpen waarop samenwer
king wordt gezocht. Als de inzet is om een grote groep leerlingen te bereiken (Havo/vwo 3) 
kan het beste worden gebruik gemaakt van standaarddiensten. Kleinere groepen leerlingen 
(profielwerkstukken vwo 6) kunnen juist het beste met maatwerk worden bediend. 
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Deze aanbeveling is vooral van toepassing op de typen I (solist), III (bedrijvennetwerker), 
V (homogene netwerker) en VII (vo- en bedrijvennetwerker). 

10. Bedrijvenpool: bron van onderzoeksopdrachten 

Terugkerende contacten met bedrijven kunnen gestimuleerd worden via een bedrijvenpool 
(bijvoorbeeld in de vorm van een database) waarbinnen regionale bedrijven een 
onderzoeksopdracht kunnen uitzetten. De contacten die leerlingen op deze manier opdoen 
met bedrijven worden zo gerelateerd aan praktijk- en beroepsoriëntatie. Daarnaast wordt 
zo ook de samenhang duidelijker tussen vraagstukken uit het bedrijfsleven en de inhoud 
van de curricula (context bieden: ‘waarom leren wij dit?’). De bedrijvenpool kan bovendien 
via vraagbundeling worden opgezet: meerdere regionale middelbare scholen maken dan 
gebruik van de bedrijvenpool. 

Deze aanbeveling is vooral van toepassing op de typen I (solist), II (ho-netwerker), V 
(homogene netwerker) en VI (onderwijsgeoriënteerde netwerker). 

7.2.2 Aanbevelingen voor Platform Bèta Techniek  

Naast de aanbevelingen aan de vo-scholen ontlenen we aan deze netwerkstudie ook een 
zevental aanbevelingen gericht aan het Platform Bèta Techniek. Ook deze aanbevelingen 
hangen deels samen dan wel vertonen soms overlap: 

11. Programmaoverstijgende analyse van een paar regionale netwerken 

12. Versterk – waar mogelijk – de regionale netwerkvorming 

13. Intensiveer de sturing op linking pin potentieel 

14. Formalisering als verduurzamingsoptie 

15. Verbreed de zoekstrategie naar potentiële Jet-Net-bedrijven 

16. Verbreed de olievlekwerking buiten UP 

17. Versterk de verbredingsstrategie van vo-scholen 

18.  Relatie tussen inbedding en prestaties: heb geduld 

We werken deze aanbevelingen hieronder kort uit. 

11. Programmaoverstijgende analyse van een paar regionale netwerken 

Netwerkanalyse blijkt een interessante werkwijze om de samenhang tussen de 
verschillende programma’s van het Platform Bèta Techniek onder de loep te nemen. In 
onderhavige studie ligt de focus op het Universum programma. Vanuit dit perspectief is 
gekeken naar samenwerkingsrelaties tussen vo-scholen, tussen vo- en ho-instellingen, en 
tussen vo-scholen en bedrijven. Echter, vanuit het gezichtspunt van ho-instellingen (en 
impliciet vanuit een regionale insteek) kan met netwerkanalyse een beter zicht worden 
verkregen op de structuur van de relatiepatronen, waar de kracht van het netwerk ligt, hoe 
de kwaliteit en samenhang van het netwerk zich verhoudt tot andere regionale netwerken, 
en waar in het regionale netwerk mogelijkheden tot versterking van het netwerk bestaan, 
etc. We raden daarom aan om – wellicht het meest passend vanuit een regionale 
invalshoek – een of meer regionale onderwijsnetwerken te onderwerpen aan een 
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Meer specifiek kan vanuit deze regionale invalshoek ook gekeken worden naar verschillen 
in netwerkpatronen tussen hogescholen en universiteiten, in beide gevallen in relatie tot 
hun voornaamste netwerkpartners in het vo, met (bètatechnische) bedrijven en wellicht 
ook met andere ho-instellingen. Uitgaande van de netwerkanalyseresultaten valt immers te 
verwachten dat hbo-instellingen andere netwerkconfiguraties laten zien dan universiteiten. 
Vergelijkende analyse zou kunnen bijdragen aan het benoemen van een strategie die erop 
gericht is om de interactie vanuit hoger onderwijsinstellingen (in het bijzonder hogescho
len) met hun omgeving (vooral vo-scholen) te versterken.  

Twee regionale clusters “springen eruit”: het Noord-Hollandse netwerk rond Bètapartners 
en het netwerk rond de Radboud Universiteit en de HAN. In deze regionale clusters komen 
de netwerken tussen vo-scholen, en van vo-scholen met hoger onderwijsinstellingen en 
met bedrijven bij elkaar. Het regioniveau is dan ook bij uitstek geschikt om beter te 
bekijken welke factoren intensieve ketensamenwerking bevorderen resp. verhinderen. We 
bepleiten daarom een beperkt aantal regionale clusters beter onder de loep te nemen, 
bijvoorbeeld de netwerken rond Bètapartners en in de regio Arnhem / Nijmegen. In de 
regionale context kan ook beter getraceerd worden welke mechanismen (kunnen) leiden 
tot sterkere verknoping van afzonderlijke eilandjes tot goed geïntegreerde krachtige 
clusters. 

12. Versterk – waar mogelijk – de regionale netwerkvorming  

Tijdens het Universum programma is de samenwerking tussen Universumscholen en ho-
instellingen aanzienlijk verbeterd (Tabel 6), zowel in termen van het aantal toegenomen 
relaties als de intensiteit van die relaties. Het lag buiten het bestek van de UP Netwerkana
lyse om na te gaan in hoeverre in deze er verschillen optreden tussen regionale netwerken. 
Weliswaar is vastgesteld dat het Noord-Hollandse netwerk met kop en schouders uitsteekt 
boven de rest, terwijl de regionale netwerken in de provincies Limburg (aantal relaties 
tussen vo-scholen, materiaalsamenwerking; zie Tabel 13) en Groningen (met hoger 
onderwijsinstellingen; zie Tabel 14) duidelijk achterblijven. De vraag is waarop deze 
patronen te herleiden zijn. Met een vergelijkende analyse tussen regio’s kan eenvoudig 
worden vastgesteld in welke regio’s relatief veel te winnen valt in termen van netwerkont
wikkeling, en welke actoren relatief goed gepositioneerd zijn om daarin een trekkersrol op 
zich te nemen.  

13. Intensiveer de sturing op linking pin potentieel  

Regionale samenwerking blijkt van belang. Fysieke nabijheid is kennelijk een belangrijke 
verklarende factor voor het ontstaan van samenwerkingsverbanden waarbij centraal 
gelegen scholen vaak de ‘makelende’ partij zijn (linking pins). Linking pins zijn belangrijk 
voor processen van kennisuitwisseling. Een logische vervolgvraag is in dit licht om 
systematisch na te gaan welke vo-scholen in het Universumnetwerk: 

- een centrale rol spelen in hun eigen clan, en  
- een brugfunctie vervullen naar andere clans.  

Door beter zicht te krijgen op de Universumscholen die een linking pin functie vervullen 
kan het programma effectiever sturen op diffusie van useful practices. Bovendien kan op 
basis van een overzicht van waar linking pin scholen gelocaliseerd zijn, ook vastgesteld 
worden in welke regio dergelijke verbindende scholen juist ontbreken. In die regio’s 
kunnen scholen met linking pin potentieel het diffusieproces van useful practices een 
duwtje in de goede richting geven. Meer in algemene zin kan de projectleiding van het 
Universum programma aan vo-scholen met een linking pinfunctie een meer pro-actieve rol 
toedelen in het diffusieproces van good practices. 
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14. Formalisering als verduurzamingoptie  

De netwerkanalyse doet vermoeden dat formalisering van samenwerkingspatronen – 
bijvoorbeeld in het Bètapartner netwerk – bijdraagt aan verdichting van het netwerk en 
intensivering van de relaties binnen dat netwerk. Het Universum programma is in zekere 
zin zelf daarvan een voorbeeld. Nu beleidsmatig de vraag aan de orde is hoe het 
“Universumeffect” duurzaam kan worden ingebed, lijkt formalisering een van de mogelijke 
strategieën tot om tot duurzame inbedding te komen. Te overwegen is daarom om na te 
gaan welke bestaande netwerkorganisaties in deze context relevant zijn. Naast de huidige 
bètanetwerken (zoals Technasium, XLNT Talent, Beter Bèta) vormen daarbij ook zeker de 
bestaande regionale netwerken een interessante optie, niet in de laatste plaats omdat in de 
regionale context relatief goede mogelijkheden bestaan om programmaoverstijgend en 
ketendoorbrekend te werk te gaan. Bètapartners is daarvan wellicht het beste voorbeeld. 
Gezien de kracht van de netwerkvorming rond het Universum programma kan naast deze 
regionale ophanging ook formalisering via het “Universummerk” worden aangemerkt als 
een perspectiefvolle optie.  

15. Verbreed de zoekstrategie naar potentiële Jet-Net-bedrijven 

Onmiskenbaar blijkt uit deze netwerkanalyse dat een substantieel deel van de relaties 
tussen vo-scholen en bedrijven buiten Jet-Net om gaat (Tabel 10). Zo hebben de 
geraadpleegde scholen tientallen bedrijven genoemd waarmee ze een vorm van 
samenwerking onderhouden, die thans niet deelnemen aan Jet-Net. De huidige wachtlijst 
van vo-scholen die graag tot Jet-Net willen toetreden is lang (vele tientallen scholen). In 
veel vo-scholen is de visie gangbaar dat deelname aan Jet-Net een effectieve manier is om 
een krachtige impuls te geven aan de bètatechnisch gerichte beroeps- en praktijkoriëntatie 
van vo-leerlingen. In dat licht duidt deze lange lijst van bedrijven op een groot 
groeipotentieel voor Jet-Net. Wij raden aan om meer systematisch na te gaan:  

- of de bedrijven die al samenwerken met vo-scholen buiten Jet-Net, geïnteresseerd 
zijn in deelname aan Jet-Net; 

- of er redenen zijn waarom deze bedrijven nu niet aan Jet-Net deelnemen, en zo ja, 
welke dat zijn, en  

- hoe deze redenen kunnen worden weggenomen zodat toetreding tot Jet-Net voor 
betrokken bedrijven een reële optie wordt. 

16. Verbreed de olievlekwerking buiten UP 
Tot dusver heeft de focus in deze analyse steeds gelegen op samenwerking tussen vo
scholen, al dan niet Universumscholen. Steeds is daarbij ten minste een Universumschool 
betrokken; samenwerking tussen vo-scholen geheel buiten het Universum programma om 
is buiten beschouwing gebleven. Vanuit een breder diffusieperspectief zou het een voor de 
hand liggende optie zijn om ook te kijken naar mogelijkheden om de “UP-lessen” effectief 
te verspreiden naar vo-scholen die nu niet bij het Universum programma betrokken zijn, 
noch als UP-school, noch als volgschool. Onze suggestie is met andere woorden om ook te 
kijken naar verbreding van de olievlekwerking naar niet-UP-/volgscholen.  

17. Verbreed de netwerkstrategie van vo-scholen 

De netwerkanalyse laat zien dat in bijna de helft van de geraadpleegde Universumscholen 
weinig of geen ontwikkeling in het type netwerker optreedt. Kennelijk is het “netwerkge
drag” van een school tamelijk stabiel. De andere helft Universumscholen maakt hierin wel 
een ontwikkeling door, deels te typeren als “verbreding”, deels ook als “versmalling” (ook 
op te vatten als specialisatie in netwerkgedrag). Voor zover deze versmalling neer komt op 
een meer eenzijdig netwerkpatroon in de relaties van een school met haar omgeving geven 
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wij de projectleiding van het Universum programma in overweging om de schoolleiding en 
de UP-coördinatoren van deze scholen te wijzen op de risico’s van een dergelijke  
versmallingsstrategie39. Aangezien scholen met een brede netwerkstrategie doorgaans een 
meer gevarieerd, “rijker” relatiepatroon met samenwerkingspartners in haar omgeving 
zullen onderhouden, is er veel voor te zeggen om Universumscholen aan te moedigen voor 
“verbreding” te kiezen. 

18. Relatie tussen inbedding en bètaprestaties: heb geduld 

Tenslotte, drie jaar Universum heeft weliswaar tot relatief spectaculaire netwerkeffecten 
geleid, zowel in termen van dichtheid als van intensiteit van de netwerkrelaties. Maar, tot 
dusver hebben we nog geen significant verband kunnen leggen tussen de netwerkontwik
keling en de ontwikkeling van de bètaprestaties. Echt verrassend is dit niet. Immers, 
onderwijsvernieuwing is een zaak van de lange adem. Bètavernieuwing binnen de muren 
van een school kost al veel tijd en moeite, dit geldt des te meer voor vernieuwing via 
netwerken, tussen scholen. Zoals de vernieuwingspraktijk van Universumscholen 
voortdurend laat zien, is er alle reden om een incubatietijd van enige jaren te veronderstel
len. Wij pleiten daarom voor geduld. Er is veel in gang gezet, maar de oogsttijd moet nog 
komen. 

39 Overigens is het niet per se zo dat scholen bewust voor versmalling kiezen, maar in termen van 
relaties worden ingehaald door de andere UP-scholen.  
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Annex 1. Methodologische verant
woording 
De methodologische stappen en ontwerpkeuzes binnen het onderzoek zijn in het 
onderstaande schema weergegeven. 

Fase I. Voorbereiding 

Fase IV. Verwerking en interpretatie van resultaten 

Fase III. Data analyse 

Fase II. Dataverzameling 

Stap 1 
Selectie van netwerk
settings (VO, HO, 
Bedrijven/Non-profit) 
en content aan de 
hand van het UP 
kompas 

Stap 2 
Vragenlijstconstructie 
in Excel 

Stap 3 
Validatie van de 
content selectie en 
constructie van de 
vragenlijst aan de 
hand van 4 testcases 
(UP scholen) 

Stap 4 
Dataverzameling onder 
UP scholen 
(N_populatie=100) 

Stap 5 
Respons (ingevulde 
vragenlijsten) invoeren 
in een adjacencymatrix 
(n bij n+x) 

Stap 6 
Bewerking van de 
matrices (12x) voor 
het invoeren in 
netwerkanalyse 
programma’s (vorm en 
extensies) 

Stap 8 
Netwerkvisualisatie in Visone op basis van 
relationele data (stap 6), waarbij 
netwerken met soortgelijke actoren (VO) 
zijn gepresenteerd naar subgroepen en 
netwerken met verschillende actoren (HO 
en Bedrijven) zijn weergegeven naar 
indegree (HO en Bedrijven met veel UP 
schoolcontacten, zijn gecentraliseerd). 
Attributen (stap 7) zijn toegevoegd: de 
kleur van de knooppunten correspondeert 
met de provincie, de grootte van het 
knooppunt met de omvang van het 
bètapotentieel. 

Stap 9 
Netwerkanalyseslag in 
UCINET om netwerkmaten 
op netwerkniveau (density 
en 2-clan) en actorniveau 
(degree centraliteit, 
betweenness centraliteit, 
closeness centraliteit) te 
berekenen. 

Stap 10 
Statistische toetsen naar de 
samenhang tussen netwerkinbedding 
(centraliteitsmaten) en bètaprestaties 
(profielscores, doorstroom) in SPSS. 
Post-hoc t-testen zijn gebruikt om 
verschillen tussen netwerkinbedding te 
onderzoeken uitgaande van de 
attributen (o.a. provincie). In UCINET 
is een quadratic assignment procedure 
(QAP) correlatie gedraaid naar 
samenhang van de netwerken op 
netwerkniveau (samenhang naar 
content en tijd). 

Stap 7 
Ontwerp van een 
attributenbestand: 
prestatieindicatoren 
(profielcijfers, door
stroom), provincie, 
omvang, etc. 

Stap 11 
Interpretatie van de 
resultaten uit stap 8, 
9, 10 

Het gehele onderzoek is opgehangen aan de methodologische uitgangspunten van 
netwerkanalyse als instrument voor beleidsonderzoek (zie hoofdstuk 2). In dat hoofdstuk 
hebben we al kort aangegeven wat de voordelen en valkuilen zijn van netwerkanalyse. Zo 
is beschreven dat netwerkanalyse het mogelijk maakt om de balans te zoeken tussen 
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abstractie van kwantitatieve analyse (platte dataverzameling en –interpretatie) en de 
lastige interpretatie van complexe en te rijke kwalitatieve analyses. Daarentegen is de 
hoge eis die gesteld wordt aan kwaliteit van relationele data een valkuil: omdat 
netwerkanalyse structuren blootlegt, mogen belangrijke actoren (knooppunten) niet 
ontbreken. Uitgaande van deze voordelen en knelpunten, worden onderstaand nog zeven 
methodologische onderwerpen uitgewerkt, gerelateerd aan het bovenstaande schema.      

1. Situatie voorafgaand aan UP en de huidige situatie als binaire indeling 

In samenspraak met het Platform is ervoor gekozen om de situatie voorafgaand aan UP 
niet verder op te delen in de situatie voor UP1, UP2 en UP3 (de drie lopende tranches van 
het programma). Deze keuze is gebaseerd op reductie van complexiteit, aangezien er 
anders meerdere momenten gedefinieerd zouden worden: de situatie voorafgaand aan 
UP1, de periode tussen de start van UP1 en selectie van UP2, de periode tussen UP2 en 
UP3, en de huidige situatie (als alle tranches zijn in gang gezet). De interpretatie zou 
daardoor lastiger worden en de vraag is aan de orde in hoeverre resultaten dan worden  
beïnvloed door het aantal toetredende scholen per tranche (om en nabij de 30 scholen per 
tranche) in plaats van de netwerkvorming die tot stand komt na de UP interventie. 
Bovendien hebben we de start van het UP als een interventie willen isoleren: welke 
veranderingen in samenwerkingsrelaties tussen geselecteerde scholen, maar ook richting 
ho en bedrijven, treden op na de interventie. We sluiten overigens niet uit dat allerlei 
exogene of aanpalende factoren hebben bijgedragen tot een toename in netwerkvorming. 
Denk bijvoorbeeld aan de invoering van NLT als nieuw vak of de totstandkoming van 
soortgelijke en overlappende netwerken zoals Bètapartners.    

2. Extra rijkheid van informatie door het meten van intensiteit 

Bij het ontwerp van een netwerkanalyse komt de vraag naar voren of relaties binair 
gemeten worden (aanwezig/niet aanwezig) of ook intensiteit gemeten dient te worden. Bij 
de ontwerpkeuze speelt de trade-off ‘rijkheid van informatie versus belasting van de 
respondenten’ mee. Immers, dat het meten van intensiteit extra informatie oplevert, is 
niet verwonderlijk. Echter, om te komen tot die inzichten, moeten respondenten wel extra 
moeite doen: ze geven niet alleen maar aan of er sprake is van samenwerking met andere 
actoren, ze moeten ook nadenken over de mate waarin dat gebeurt. In dit onderzoek is er 
voor gekozen om intensiteit wel te meten (waarde 1-6) en niet zonder resultaat: de 
intensiteitwaarden worden weliswaar niet meegenomen in de berekeningen van 
centraliteitsmaten per Universumschool, op netwerkniveau (gemiddelde score) en bij de 
visualisaties (dikte en kleur van de lijnen) is de extra dimensie zeer waardevol. 

3. Additionele actoren die geen deel uitmaken van het Universumnetwerk (geselecteerden) 

Een netwerkanalyse uitgaande van een zogenaamd volledig netwerk heeft, in tegenstelling 
tot egonetwerken, een duidelijke netwerkafbakening nodig. In deze studie is er voor 
gekozen om enkel UP geselecteerden de vragenlijst voor te leggen (N=100), waarbij het 
voor hen overigens wel mogelijk is om niet-Universumscholen te noemen als samenwer
kingspartner. Deze opzet levert informatie op over n (n=96) uitgaande actoren en N+x 
(N+x=274) genoemde scholen. De relaties die Universumscholen opgeven met niet 
geselecteerden, waaronder ook de UP volgscholen vallen, kunnen zodoende niet bevestigd 
worden. Het ontbreken van reciprociteit (school A noemt school B en vice versa) is dus niet 
per definitie het gevolg van afwijkende percepties. Sommige scholen die wel zijn 
opgenomen in de visualisaties (niet-UP scholen) zijn namelijk niet ondervraagd. Deze 
ontwerpkeuze is enerzijds gebaseerd op de noodzakelijkheid van afbakening (Faust en 
Wasserman, 1994). Anderzijds is de keuze gebaseerd op pragmatisme: als alle 274 
scholen bevraagd zouden worden, is ten eerste een twee-trap nodig om te bepalen welke 
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additionele scholen buiten het UP de vragenlijst voorgelegd krijgen, ten tweede kost deze 
extra surveyronde veel tijd en zullen transactiekosten en non-respons hoogstwaarschijnlijk 
hoger uitkomen. Immers, de contacten met niet Universumscholen vanuit het PBT zijn niet 
van dezelfde aard en orde als contacten met geselecteerden.        

4. Bevestigde versus niet-bevestigde relaties 

In alinea 2.2.3 is de discussie over het meenemen van niet-bevestigde relaties uitgewerkt. 
In hoofdstuk 3 tot en met 5 zijn niet-bevestigde relaties wel meegenomen, als ook de 
richting van de relatie. Die keuze is enerzijds gebaseerd op het überhaupt ontbreken van 
een mogelijke bevestiging van relaties tussen Universumscholen en niet-Universumscholen 
(zie vorig discussiepunt). Anderzijds blijkt uit de voorgaande hoofdstukken dat bevestiging, 
zeker ook rekening houdend met intensiteit, niet in alle gevallen voorkomt. Daaruit valt op 
te maken dat perceptie van de relatie, en zeker de mate waarin samengewerkt wordt, kan 
verschillen tussen partners.  

5. Primaire dataverzameling 

Gezien de slechte kwaliteit van secundaire bronnen met betrekking tot relationele data, is 
gekozen voor primaire dataverzameling (stap 4 van het schema). Het grootste risico van 
primaire dataverzameling is achterblijvende respons: voor netwerkanalyse is ten minste 
een response rate van 80% noodzakelijk. Het derde discussiepunt van dit hoofdstuk laat 
zien dat de response rate 96% is. Immers, uit de populatie (N=100) is geen steekproef 
getrokken aangezien de gehele structuur in kaart gebracht wordt, en het aantal 
responderende scholen komt neer op 96. Dit is voor primaire dataverzameling een 
uitzonderlijk hoge score. Enerzijds geeft dit de betrokkenheid en bereidheid van UP 
coördinatoren aan, anderzijds bevestigt dit cijfer de veronderstelling dat de vragenlijst 
gebruikersvriendelijk is opgezet. De feedback van de testscholen heeft daar zondermeer 
aan bijgedragen. 

6. ‘In-groep vergelijking’ en het ontbreken van een referentiegroep 

Een correlatietest heeft uitgewezen dat we vooralsnog niet kunnen spreken van een 
verband tussen netwerkinbedding en bètaprestaties (hoofdstuk 6 en stap 10 in het 
schema). Deze correlatietest wordt uitgevoerd voor alle respondenten c.q. de populatie van 
Universumscholen die de vragenlijst hebben ingevuld. We kunnen dan ook spreken van 
een in-groep vergelijking: verschillen tussen actoren binnen (Universumscholen) dezelfde 
groep worden onderzocht op een patroon. Idealiter wordt bij een dergelijke correlatietest 
gebruik gemaakt van een referentie- of controlegroep. De controlegroep is dan een 
verzameling van actoren die niet te maken hebben gehad met een interventie (bijvoor
beeld de UP selectie). Een tussen-groep vergelijking maakt het vervolgens mogelijk om 
verschillen in netwerkinbedding, en de relatie met prestaties, tussen Universumscholen en 
niet-geselecteerden aan het licht te brengen. Echter, bij deze vorm van netwerkanalyse is 
het lastig om een referentiegroep op te nemen, aangezien netwerkafbakening een vereiste 
is40. Een willekeurige selectie van niet-geselecteerden is daarom lastig te verdedigen. 

40 Faust en Wasserman (1994) maken het onderscheid tussen een realistische afbakening (strikte 
afbakening die als zodanig wordt gepercipieerd door de objecten van studie – vo-scholen  in dit  
geval) en een nominalistische afbakening: een theoretische, te verantwoorden, indeling door de 
onderzoeker. De huidige studie gaat uit van een nominalistische benadering, namelijk op basis van 
de UP selectie. Immers, de respondenten noemen naast de 100 geselecteerden nog eens 174 vo-
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7. Het ontbreken van recente profielscores en doorstroomcijfers 

Voor de correlatietest tussen netwerkinbedding en prestaties zijn we uitgegaan van de 
meest recente indicatoren van bètaprestaties: profielscores en doorstroomcijfers. De meest 
recente data van die variabelen, waarvoor we gedeeltelijk afhankelijk zijn van bronnen 
zoals onderwijsincijfers.nl, gaat over het jaar 2005/2006. Kortom, de data die zijn gebruikt 
voor de bètaprestaties liggen voor een gedeelte vóór de inmenging van het universum 
programma. Dit wil zeggen dat de eerste scholen die geld hebben kunnen uitgegeven in 
het kader van dit programma dat in 2006 pas hebben kunnen realiseren. De bètaprestatie 
indicatoren zijn ook van dat jaar. De incubatietijd van het programma heeft zich dus nog 
niet kunnen voltrekken. Dit geldt eigenlijk helemaal voor de doorstroomcijfers, waar de 
gegevens gebaseerd zijn op het jaar 2005. Er zou dus een volgende meting over enkele 
jaren moeten plaatshebben, om het volledige effect van Universumnetwerkinbedding op 
bètaprestaties goed te kunnen zien. 

scholen waarmee samengewerkt wordt op het gebied van materiaalontwikkeling of organisatie
inrichting.  
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Annex 2. Brin lijst 
Naam Brin Vestiging 
Accent College, Groen van Prinsterer 17WQ 0 
Ashram College 04DF 0 
Baken Park Lyceum 01FP 1 
Baudartius College 02VS 0 
Bernard Nieuwentijt College (Damstede) 17VF 0 
Bernardinuscollege afd. Atheneum 19HV 0 
Bernardinuscollege afdeling gymnasium 02ZC 0 
Bonhoeffer College oec school voor vmbo havo vwo 00ZD 0 
Bouwens van der Boije College 20LL 0 
Carmel College Salland - afd. havo/vwo 04OY 2 
Chr. College De Populier 02GJ 0 
Chr. College Schaersvoorde 00LJ 0 
Chr. Sg. "Walcheren" vestiging Elzenlaan 03XS 0 
Christelijk Gymnasium Sorghvliet 02DQ 0 
Christelijk Lyceum Delft 01GX 0 
Christiaan Huygens College, Broodberglaan 02TC 4 
Christiaan Huygens College, Rachmaninowlaan 02TC 0 
Coornhert Gymnasium 20AI 0 
CSG Comenius, locatie Achter de Hoven 02VC 0 
Deelschool Peellandcollege 17VP 0 
Dominicus College 14NQ 0 
dr. Knippenberg College 20JX 0 
Fioretticollege 00UZ 0 
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 20DD 0 
Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen 16CX 0 
Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad 00TU 0 
Grotius College Heerlen 02DF 0 
Gymnasium Camphusianum 19ZU 0 
Heerbeeck College Best 16RT 0 
Helen Parkhurst 16AW 1 
Hermann Wesselink College 02TE 0 
het 'Beatrix College' 18XU 0 
het Candea College 03RR 0 
Het Hondsrug College 16VP 0 
het Mondriaan College 23FX 0 
het 'Newmancollege' 14SZ 0 
Het Stedelijk College Eindhoven 20BK 0 
het Stedelijk Gymnasium Nijmegen 20CI 0 
Het Streek, locatie Bovenbuurtweg (regio Midden) 25GE 0 
Het Twents Carmel College, locatie De Thij 05AV 1 
Het Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat 05AV 2 
Hofstad Lyceum 17HR 0 
Insula College 02CI 0 
Internationaal College Edith Stein 21GU 0 
Kaj Munk College 21WE 0 
Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur 00KV 0 
Koning Willem II College 16MQ 0 
Lorentz Casimir Lyceum 25KX 0 
Maartenscollege 01UH 0 
Martinus College 18CV 0 
Meerwegen Scholengroep vestiging Farel College A 14RC 0 
Melanchthon, Schiebroek 18CH 0 
Meridiaan College,  vestiging 't Hooghe Landt 00ML 5 
Montessori College 00RZ 0 
Montessori Lyceum Herman Jordan 02TH 0 
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Montessori Lyceum Rotterdam 02GS 0 
Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (Montess 16PS 0 
Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG) 02VE 0 
Northgo College 23KU 0 
Olympus College 05FF 0 
ORS Lek en Linge 19EW 0 
OSG De Meergronden 17DN 0 
OSG Erasmus 04HR 0 
OSG Hengelo - vestiging Bataafse Kamp 20CS 0 
OSG IJsselcollege 20BH 0 
OSG Oost-IJsselmonde, Gemini College 18TR 0 
Over Betuwe College 17IM 0 
Petrus Canisius College (havo/vwo en vmbo) 02QX 0 
Pius X College-loc. Aalderinkshoek 02EK 0 
Pius X-College 03KN 0 
Pleincollege, Eckart 20IB 0 
Praedinius Gymnasium 20BV 0 
R.K. Gymnasium Beekvliet 17JY 0 
R.k. Scholengemeenschap Marianum 02QN 0 
Raayland College 25FY 0 
Regionale Scholengemeenschap Goeree Overflakkee 15QW 0 
Regionale Scholengemeenschap ''t Rijks' 10LU 0 
RKSG Spieringshoek 00JR 0 
Rölingcollege Belcampo 20EG 0 
RSG Broklede voor vwo/havo 11NY 0 
rsg de Borgen locatie Olde/Nijeborg 00DI 0 
RSG Pantarijn, locatie Hollandseweg 16YV 0 
S.G. Ubbo Emmius 02VJ 0 
Scholengemeenschap De Waerdenborch 19FF 0 
Scholengemeenschap Lelystad 18DQ 0 
Scholengemeenschap Tabor, locatie Oscar Romero 02ME 2 
Sint Stanislas College 02DZ 0 
Sondervick College, locatie Locht 15BS 0 
St Ignatiusgymnasium 01ET 0 
St. Bonifatiuscollege voor havo/atheneum/gymnasi 02UE 0 
St. Maartenscollege 20HB 0 
St. Michaël College 02TZ 0 
Stedelijk Gymnasium Arnhem 20RM 0 
Stedelijk Lyceum - loc. Zuid 00AH 7 
Stedelijk Lyceum -loc. Kottenpark 00AH 6 
Stellingwerf College Studiehuis onderbouw 15VQ 0 
Strabrecht College Samenw.sch. voor Mavo havo Vw 01XL 0 
Thorbecke Scholengemeenschap 20DB 0 
Vechtstede College 24TG 0 
Visser 't Hooft Lyceum 02VD 0 
Willem Lodewijk Gymnasium 02CR 0 
Willem van Oranjecollege Csg. 01GH 0 
Winkler Prins S.G. 16PI 0 
Zernike College Haren 20ER 0 
Zuyderzee College 20CR 0 

2College, Oisterwijk 16OX 0 
Accent College, Reviusplein 17WQ 6 
Agnieten College - Locatie Meander 02VT 5 
Amstelveen College 19XY 0 
Amsterdams Lyceum 02AP 0 
Amsterdam-Zuid, Sg.  (Gerrit van der Veen) 21ET 0 
Anna Maria van Schurman, CSG  14NS 0 
Apeldoorn, Gymnasium  20QU 2 
Arentheem College, locatie Middachtensingel 07PK 4 
Arentheem College, locatie Thomas à Kempislaan 07PK 5 
Augustinianum, Sgm.  01FY 0 
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Baarnsch Lyceum 02TG 0 
Barlaeus Gymnasium 21AB 0 
Bernrode, Gymnasium  02DW 0 
Beyers Naudé, Chr.Gymnasium  14WI 0 
Blariacum College 19HR 0 
Bogerman, CSG  25CR 0 
Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat 17VN 6 
Bonhoeffer College, locatie van der Waalslaan 17VN 5 
Bonnefanten college Trichterstroom 20CW 0 
Breda, Scholengemeenschap, unit Markenhage 25GC 0 
Breda, SG, unit Mencia de Mendoza 25GC 2 
Breda, Stedelijk Gymnasium  03AM 0 
Calandlyceum 21GD 0 
Calvijn College 03JY 0 
Calvijn, CSG , Vreewijk 16PK 0 
Cambium, Scholengroep 17AY 0 
Canisius College, locatie Berg en Dalseweg 01VN 0 
Carmelcollege Emmen 00PF 0 
Celeanum, Gymnasium  20CF 0 
Christelijk Gymnasium 16PA 0 
Commanderij College, locatie vwo/havo-Gemert 25MG 0 
Dalton, Stedelijk College, Alkmaar 19ZQ 0 
Dalton, Stedelijk Lyceum 24PY 0 
De Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman 20DH 0 
Den Bosch, Stedelijk Gymnasium 20AJ 0 
Den Hulster, College  16XD 0 
Dendron College 25GF 0 
Develsteincollege, CSG  14RR 0 
Dockingacollege 00ZX 0 
Dollard College, Locatie Winschoten 20CM 0 
Dongemond College 01IW 0 
D'Oultremontcollege 16VK 3 
Dr. Nassau College loc."Quintus" 20LO 0 
Driemark, OSG 17AA 0 
Driestar College locatie Ronsseplein 02EA 0 
Eerste Christelijk Lyceum 01LZ 0 
Eijkhagencollege 17JB 0 
Elde College 04GU 0 
Esdal College loc.Oosterstraat 20LA 5 
Esprit scholengroep, Vestiging Berlage Lyceum 17YS 3 
Esprit scholengroep, Vestiging Cartesius 17YS 8 
Felisenum, Gymnasium  20DG 0 
Fivelcollege, C.S.R. 00PD 0 
Fons Vitae Lyceum 02AN 0 
Gerrit Rietveld College, Orinocodreef 17IS 0 
Gerrit Rietveld College, Winklerlaan 14OY 0 
Gooise Scholen Federatie (Goois Lyceum) 14SM 0 
Graaf Huyn College 19PV 0 
Greijdanus College 17VS 0 
Groene Hart Lyceum, loc. Centrum 15BH 1 
H.N. Werkman-College 20EM 0 
Haganum, Gymnasium  20LU 0 
Heemgaard, Chr sg voor Mavo, havo en Ath. 09QM 0 
Hendrik Pierson College 00TM 0 
Herbert Vissers College 03RU 0 
Hogeland College 16ZK 0 
Huizermaat, Gooise scholen Federatie 14SM 3 
Huygenwaard, Openbare Scholengemeenschap  19ZX 0 
Isendoorn College 08LP 0 
Jacob-Roelandslyceum 16RB 0 
Jan Tinbergen College 19EN 0 
Jan van Brabant College, vest. Molenstraat 14LF 0 
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Johan de Witt Gymnasium 20KZ 0 
Juvenaat H. Hart, R.K. Gymnasium 16QN 0 
Kandinsky College, locatie Malderburchtstraat 02ST 0 
Keizer Karel College 02QZ 0 
Krommenie, Scholengroep, locatie Bertrand Russell 20EY 0 
Kwadrant, Scholengroep, vestiging Cambreur 21GZ 0 
Lauwers College 00ZV 0 
Leiden, Stedelijk Gymnasium 20DP 0 
Leidsche Rijn College voor vbo/vmbo-t/havo/ath/g 24TR 1 
Liemers College, locatie Heerenmäten 16SK 0 
Linde College 19LO 0 
Lingecollege, RSG, locatie Heiligestraat 23HC 1 
Liudger, CSG , locatie Raai 25CM 4 
Maaslandcollege 20WI 0 
Maerlant College, SG 11ZH 0 
Markland College 06XL 0 
Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius college 14RC 4 
Melanchthon Bergschenhoek 14RC 0 
Merewade College 24TP 0 
Merletcollege 19RX 0 
Merletcollege, Grave 19RX 1 
Mill Hill College 20BQ 0 
Minkema College voor vmbo-t/havo/ath/gym 17AN 0 
Montaigne Lyceum 21GU 7 
Montessorilyceum Flevoland 16PS 0 
Nassau Veluwe, C.S.G. voor havo en vwo 02FB 0 
NehaLennia, Sted. Sg. 20CP 4 
Nieuwediep, Scholengemeenschap 21VB 0 
Niftarlake College voor Atheneum, havo en VMBO-T 03OY 0 
Nijmegen, Stedelijke Scholengemeenschap  20EO 0 
Noordik, CSG, locatie Noordikslaan 02DO 0 
Notre Dame des Anges 02QQ 0 
Onze Lieve Vrouwelyceum 16RF 0 
Oost/Zuidoost, Scholengemeenschap, locatie Pieter 14RF 0 
Oosterlicht College voor VMBO/havo/Atheneum/Gymn 17GM 0 
Oranje Nassau College 20BC 0 
Pascal College, loc. Pascalstraat 02VQ 0 
Pax Christi College 17IR 0 
Philips van Horne, SG 18DD 0 
Pierson College 05PL 0 
Piter Jelles Aldlân 20DL 0 
Pleincollege St. Joris 20AT 0 
Pontes Scholengroep, locatie Het Goese Lyceum 13OR 0 
Pontes Scholengroep, locatie Pieter Zeeman 13OR 3 
Prisma College, Graaf Engelbrecht 19XV 1 
Purmerendse Scholengemeenschap, locatie Da Vinci 01EO 0 
Purmerendse Scholengemeenschap, locatie Jan van 01EO 2 
Rede,  Stedelijke Scholengemeenschap 16JO 0 
Reggesteyn, CSG, locatie Noetselerbergweg 02XJ 0 
Reitdiep College, vestiging Kamerlingh Onnes 13ZU 0 
Rembrandt College 19IP 0 
Reynaertcollege 25FX 0 
Rietveld Lyceum 20AD 0 
Rijks, Regionale Scholengemeenschap 10LU 0 
Roland Holst College, Gooise scholen Federatie 14SM 4 
Rolduc, College  23WP 0 
RSG Slingerbos 02VG 0 
Rythovius College Sgs Voor vwo, havo en Mavo 18XR 0 
Scala College 10AN 0 
Schaersvoorde, Chr. College  00LJ 0 
Scheldemond, Stedelijke SG. 16YC 0 
Schiedam, Stedelijk Gymnasium 20DC 0 
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Schöndeln, BC , loc. Heinsbergerweg 03XF 0 
Schravenlant, Gemeentelijke SG 16EI 0 
Sint Odulphuslyceum 21FV 0 
Sintermeertencollege 19XS 0 
Sint-Janslyceum 20ST 0 
Sint-Oelbertgymnasium 02QO 0 
Slingerbos, RSG  17CK 0 
Sophianum SG. in het Heuvelland 01GL 0 
St. Canisius, Scholengemeenschap, locatie Slot 16VI 0 
St. Gregorius College voor vmbo-t/havo/vwo 01KF 0 
St. Nicolaas Lyceum 14SE 0 
Stad en Esch, R.S.G. 25CL 0 
Staring College 24TF 0 
Theresialyceum 21EX 0 
Thorbecke vo, havo vwo 15HX 0 
Trevianum scholengroep havo 07BQ 0 
Trinitas College, locatie Han Fortmann 00XA 0 
Utrechts Stedelijk Gymnasium 15JM 0 
Valuas College (locatie Casinoweg) 01GN 1 
Varendonck-College, sector havo-vwo 13PE 0 
Vechtdal College 02UX 0 
VeenLanden College 05RA 0 
Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap 20CJ 0 
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum 02UT 0 
Were Di, S.G., vmbo-t/havo/vwo 21GV 0 
Willem de Zwijger College 20AE 0 
Willem de Zwijger, CSG 05TA 0 
Wiringherlant, Regionale sg. 17DD 0 
Wolfert van Borselen, Scholengroep, Wolfert Col 15KR 0 
Zaandam, Scholengroep, locatie Zaanlands Lyceum 20CN 0 
Zeldenrust/Steelant College 00LY 0 
Zoetermeer, Stedelijk College, locatie Schubertrod 25GA 0 
Zwin College 00AQ 0 
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Annex 3. Codering van Hoger On
derwijs 

Nr Onderwijsinstelling 
Ava Avans Hogeschool 
Fon Fontys Hogescholen 
HH Haagse Hogeschool 
Hanze Hanzehogeschool Groningen 
HDr Hogeschool Drenthe 
INH Hogeschool INHOLLAND 
HL Hogeschool Leiden 
HRO Hogeschool Rotterdam 
HU Hogeschool Utrecht 
HvA Hogeschool van Amsterdam 
HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Hwin Hogeschool Windesheim 
Hzee Hogeschool Zeeland 
HZ Hogeschool Zuyd 
NHTV NHTV Breda 
NHL Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
Sax Saxion Hogescholen 
CH Ede Ede, Christelijke Hogeschool 
HAS HAS Den Bosch 
PH Kem Pedagogische Hogeschool De Kempel 
Hall Van Hall Larenstein 
RU Radboud Universiteit Nijmegen 
RUG Rijksuniversiteit Groningen 
TUD Technische Universiteit Delft 
TUE Technische Universiteit Eindhoven 
UL Universiteit Leiden 
UT Universiteit Twente 
UU Universiteit Utrecht 
UvA Universiteit van Amsterdam 
VU Vrije Universiteit Amsterdam 
WU Wageningen Universiteit 
EUR Erasmus Universiteit Rotterdam 
RWTH RWTH (Tech. Universiteit) Aken 
UvT Universiteit van Tilburg 
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Annex 4. Codering van Bedrijven 
Nr Bedrijf Locatie 
A1 ABB Benelux Rotterdam 
A2 ABB Lummus Global Den Haag 
A3 Actemium Starren  - FHI Veghel 
A4 Akzo Nobel Base Chemicals Botlek 
A5 Akzo Nobel Base Chemicals Delfzijl 
A6 Akzo Nobel Chemicals  Amersfoort 
A7 Akzo Nobel Nederland Arnhem 
A8 Akzo Nobel Polymer Chemicals Deventer 
A9 Astron (o.a. Lofar project) Dwingeloo 
A10 Bio-Rad Laboratories - FHI Haarlem 
A11 Brunel Engineering Divers 
A12 Chess Engineering  - FHI Haarlem 
A13 Corus Ijmuiden 
A14 Da Vinci Europe Laboratory Solutions - FHI Rotterdam 
A15 Dewit Industrial Sensors - FHI Soest 
A16 Dow Chemicals  Terneuzen 
A17 DSM Composite Resins Zwolle 
A18 DSM Engineering Plastics Emmen 
A19 DSM Gist Services Delft 
A20 DSM NeoResins  Waalwijk 
A21 DSM Research Geleen 
A22 Eriks Alkmaar 
A23 Essent Arnhem 
A24 European Space Agency (ESA) Noordwijk 
A25 Festo Delft 
A26 Fugro Leidschendam 
A27 GTI Divers 
A28 IBM Amsterdam 
A29 Intervet Boxmeer 
A30 Kema Arnhem 
A31 KNMI De Bilt 
A32 Koninklijke Marine Den Helder 
A33 Movares Utrecht 
A34 NAM Assen 
A35 Nobel Car Refinishes Sassenheim 
A36 Norit process Technology Enschede 
A37 Nuon Arnhem 
A38 NV Organon Oss 
A39 Oce Technologies Venlo 
A40 Organon Oss 
A41 Paques Balk 
A42 Philips Applied Technology Eindhoven 
A43 Philips Consumer Electronics Einhoven 
A44 Philips DAP Drachten 
A45 Philips Lighting Roosendaal 
A46 Philips Lighting  Eindhoven 
A47 Philips Medical Systems Best 
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A48 Philips Research Eindhoven 
A49 Philips Semiconductors Nijmegen 
A50 Rijkswaterstaat Divers 
A51 Royal Haskoning Groningen 
A52 Royal Haskoning  Enschede 
A53 Royal Haskoning  Nijmegen 
A54 SABIC Sittard 
A55 Schiphol Group Schiphol 
A56 Shell Global Solutions Den Haag 
A57 Shell Nederland Chemie Moerdijk 
A58 Shell NL Raffinaderij Hoogvliet 
A59 Shell Research & Technology Centre Amsterdam 
A60 Shell Solar Den Haag 
A61 Shell Explorations & Production Rijswijk 
A62 Shell SITI Leidschendam 
A63 Siemens Nederland  Den Haag 
A64 Siemens Nederland  Zoetermeer 
A65 Stork Food Processing Boxmeer 
A66 Synspec - FHI Groningen 
A67 Teijin Twaron Arnhem 
A68 Teijin Twaron Delfzijl 
A69 Teijin Twaron Emmen 
A70 TNO Divers 
A71 Unilever Research & Development Vlaardingen 
A72 Vitens Leeuwarden 
A73 Wetsus Leeuwarden 
A74 Wetterskip Fryslân  Leeuwarden 
A75 Yokogawa Europe - FHI Amersfoort 
B1 19het Atelier (architecten) n.n.b.41 

B2 ABN Amro 
B3 Acress 
B4 ACRRES 
B5 Actaris 
B6 Afval en Energiebedrijf Amsterdam 
B7 afvalverwerking Twence 
B8 Agro Food Community Netwerk ism ZON 
B9 AKTEL telecommunicatie service 
B10 Akzo Nobel 
B11 Aluminium Delfzijl 
B12 Architectenbedrijf Janson 
B13 Atelier Michel Koene 
B14 Avebe 
B15 Aver (proefboerderij) 
B16 Ballast Nedam 
B17 bioenergie laarakkers 
B18 biovalue 
B19 Bollegraaf Recycling Machinery 
B20 brabant water 

41 Van de toegevoegde bedrijven (niet Jet-Net) is doorgaans de locatie als attribuut niet nader 
bekeken en meegenomen in de analyse. 
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B21 Brains@work 
B22 Chemisch bedrijf Hercules 
B23 CITO 
B24 COB 
B25 CoGas 
B26 Collal 
B27 Coops & Nieborg BV 
B28 Cosmos Ontdekcentrum 
B29 de Vrijbuiter 
B30 Diaconessenziekenhuis 
B31 Don Boscokerk 
B32 Draka Kabel 
B33 DTO 
B34 Duyvis 
B35 Early Minute 
B36 Eaton 
B37 ECN 
B38 Eekels 
B39 Electrabel 
B40 Enza zaden 
B41 Fancom 
B42 Fiktech Techniek 
B43 Firma van Keulen interieurbouw 
B44 flextronis 
B45 FOM 
B46 Fontijne Grotnes 
B47 Forbo 
B48 Ga j Architecten 
B49 Gasunie Research 
B50 geelen beton 
B51 Gemeente Zwolle 
B52 Gemeente Dalfsen 
B53 Gemeente Deurne 
B54 gemeente Dinkelland 
B55 gemeente Eindhoven 
B56 Gemeente Leek 
B57 Gemeente Rotterdam 
B58 Gemeente stadskanaal 
B59 Geomaticapark 
B60 GGD Zaanstad 
B61 granico 
B62 Grolsch 
B63 GVB 
B64 Haagse Hogeschool 
B65 Hak 
B66 harwig 
B67 Hellema verpakkingen 
B68 HiTEc 
B69 hoebesteijn 
B70 Holland Mechanics 
B71 Hoogheemraadschap 
B72 Huig Haverlag printing 
B73 IAA architecten 
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B74 IHE 
B75 IJsselbolder (gehandicaptenzorg) 
B76 inalfa 
B77 Isalaklinieken 
B78 jan smit 
B79 Jeanne Dekkers 
B80 Kisuma 
B81 Klaasboer (verlichting, installatie) 
B82 KNSB 
B83 Koninklijke Boon 
B84 Koninklijke Boskalis Westminster 
B85 KWF 
B86 landmacht 
B87 Lego 
B88 Lindus 
B89 MARIN 
B90 maxima medisch centrum 
B91 MEC (Milieu Educatie Centrum) 
B92 MEC de Ossenbeemd 
B93 MEC-nijmegen 
B94 Metazet 
B95 MMWZ (wonen) 
B96 Modderkolk Aechtecten 
B97 Modify BV 
B98 NDC, dagblad vh Noorden 
B99 Nedap 
B100 NedCar 
B101 Nedclad 
B102 Nedmag 
B103 nelipak 
B104 Nemo 
B105 Nomad 
B106 Nyrstar 
B107 OAT 
B108 Oberon 
B109 Omroep Flevoland 
B110 Ondernemersver. Grrafschap Liemers 
B111 Oskomera Solar Power Solutions BV 
B112 Ouwehands Dierenpark 
B113 Pansign 
B114 ProRail 
B115 Purac 
B116 RiHo Techniek 
B117 Ronald Westerhuis (beelden) 
B118 Rouwmaat 
B119 Royal Haskoning 
B120 Sachem 
B121 Saybolt International BV 
B122 Seaports 
B123 Securicor 
B124 Sensata Technologies 
B125 simac 
B126 SITA 
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B127 SME/GLOBE (voorheen: OmjO en XLNT) 
B128 Solland Solar Energy BV 
B129 Solvay 
B130 Sporthuis Karssen 
B131 St Annaziekenhuis 
B132 Stens Maquettebouw 
B133 Swart 
B134 t Speeltuygh (snaarinstrumenten) 
B135 Tauw (ing. Bureau) 
B136 Ten Cate 
B137 Trafa 
B138 Twence 
B139 UMCG 
B140 Unisign 
B141 Urenco 
B142 vd Lans 
B143 veevoederbedrijf 
B144 Verkade 
B145 Vlietland Ziekenhuis 
B146 Vredestein 
B147 VW Duitsland 
B148 Wagenborg 
B149 Water voor Afrika 
B150 Waterschap Aa en Maas 
B151 Waterschap De Dommel 
B152 Waterschap Regge en Dinkel 
B153 Waterschap Rijn Ijssel 
B154 Waterschap Salland 
B155 WaterschapZuiderzeeland 
B156 waterzuivering 
B157 Zaans Medisch Centrum 
B158 Ziekenhuis Dordrecht 
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