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Management samenvatting 
In zowel het Sprint Programma (hogescholen en universiteiten) als het Jongeren en Technologie 
Netwerk Nederland (Jet-Net: bètatechnische bedrijven en hun partners uit het middelbaar 
onderwijs) wordt samenwerking in de onderwijs- en arbeidsmarktketen gestimuleerd. De 
voorliggende studie onderzoekt in welke mate en vorm die netwerkvorming bestaat. Deze 
rapportage sluit derhalve aan op de analyse van netwerkvorming onder Universumscholen en hun 
ketenpartners. De doelstelling bestaat uit 3 delen: 

1)	 Verifiëren van relaties tussen Universumscholen enerzijds en hoger onderwijsinstellingen 
en bedrijven anderzijds om zo de resultaten uit de Universum netwerkanalyse te verstevi
gen; 

2)	 Uitbreiden van het inzicht over relaties van hoger onderwijsinstellingen en bedrijven met 
vo-scholen die niet deelnemen aan het Universum Programma; 

3)	 Uitvoeren van een nulmeting voor het Sprint Programma dat de komende twee jaar – 
zowel in het hoger beroeps- als in het wetenschappelijk onderwijs – wordt toegespitst op 
netwerkinbedding en ketenbrede kennisuitwisseling en samenwerking: van primair onder
wijs tot aan de arbeidsmarkt. 

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben zowel Jet-Net bedrijven als hoger 
onderwijsinstellingen een vragenlijst ingevuld over hun samenwerkingsrelaties met andere 
organisaties in de onderwijs- en arbeidsmarktketen. Ook hebben zij aangegeven of die 
samenwerking vak(vernieuwing)bijdragen betreft of aansluitingsvraagstukken (inclusief studie-, 
praktijk- en beroepsoriëntatie). De gegevens van de respondenten zijn verwerkt in een 
netwerkanalyse. 

De voorliggende studie geldt als de nulmeting voor netwerkvorming in het Sprint Programma en 
Jet-Net. De vervolg- c.q. effectmeting is voorzien in 2010. 

Wat is netwerkanalyse? 

Netwerkanalyse – een methode binnen de sociometrie en wiskundige sociologie die sterk in 
opkomst is – richt zich op actoren (in deze studie: organisaties in de onderwijs- en arbeidsmarkt
keten van basisscholen tot bedrijven) en de relaties daartussen. De relaties zijn gebaseerd op 
content (in deze studie: vakinhoudelijke materiaalontwikkeling, en studie-, 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 actoren. De belangrijkste 
maten zijn degree (het aantal directe contacten van een actor binnen het netwerk), closeness 
centraliteit (gebaseerd op de totale padlengte van een actor tot alle andere actoren in het netwerk, 
rekening houdend met indirecte relaties), betweenness centraliteit (in welke mate fungeert een 
actor als brug tussen bepaalde clusters), dichtheid (de mate waarin het netwerk verknoopt is), en 
subgroep/cluster (een set organisaties die onderling sterk samenhangen). 

Belangrijkste resultaten 

Op basis van de netwerkanalyse kan een aantal conclusies worden getrokken. 

Sprintinstellingen en hun netwerken 

Sommige instellingen onderhouden contacten met een gering aantal basisscholen (veelal in de 
regio), andere instellingen (zoals de Haagse Hogeschool, Hogeschool Zuyd en zeker Wageningen 
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Universiteit) beschikken over een zeer grote pool van partnerscholen. De contacten hebben 
betrekking op ontwikkeling van lesmateriaal, opleiden van basisschoolleraren, summer schools, 
kennismaking met bètatechniek, gebruik van faciliteiten en voorlichting. Vakinhoudelijke 
connecties met middelbare scholen hebben relatief vaak betrekking op profielwerkstukbegeleiding, 
netwerkbijeenkomsten en op de vraagbaakfunctie van hogeschool- of universitaire docenten. Bij 
aansluitingsnetwerken is studiekeuzebegeleiding en –oriëntatie de belangrijkste activiteit. 
Vakinhoudelijke afstemming met mbo instellingen gaat veelal over de ontwikkeling van 
bètatechnisch lesmateriaal, terwijl aansluitingscontacten voornamelijk doorstroomactiviteiten 
betreffen (aansluiting mbo opleiding en hbo bachelor). De meeste mbo instellingen hebben contact 
met maar één Sprintinstelling. Echt intensieve relaties zien we juist bij het ho-ho netwerk: de 
bijdragen aan elkaars (of gezamenlijke) curricula is groot en doorstroom van opleiding naar 
opleiding (bijvoorbeeld middels schakelprogramma’s voor hbo bachelors) wordt gezamenlijk 
verbeterd. Over samenwerking met bedrijven: naast de Jet-Net contacten worden duizenden 
andere bedrijven genoemd. Veelal zijn dat kleine ondernemingen. Ook zijn er enkele organisaties 
die niet deelnemen aan Jet-Net, maar onmiskenbaar partner zijn van Sprinthogescholen en 
universiteiten. Opvallend veel van die bedrijven zitten in de (IT-)dienstverlening.  

Jet-Net bedrijven en hun netwerken 

Voorafgaand aan de feitelijke start van Jet-Net onderhielden middelbare scholen slechts sporadisch 
contact met de grote bètatechnische bedrijven. Veelal kwamen die contacten voort uit het 
informele circuit, bijvoorbeeld via ouders of andere familieleden van leerlingen of relaties van 
docenten. Het huidige vakinhoudelijke netwerk is rijker – zowel in termen van aantal relaties als 
gemiddelde intensiteit, dan het netwerk voorheen. Daarnaast zijn er Jet-Net bedrijven die 
momenteel partneren met middelbare scholen en dat voorheen überhaupt niet deden. Nog steeds 
is er sprake van een aantal ego-netwerken wat in overeenstemming is met de aanpak vanuit Jet-
Net dat zich richt op scholennetwerken rond een specifiek bedrijf. Een meer geintegreerd netwerk 
biedt meer mogelijkheden voor kennisuitwisseling tussen betrokkenen. Het oriëntatienetwerk was 
en is qua omvang van meer betekenis dan het vakinhoudelijke netwerk. Er is vanuit Jet-Net geen 
expliciete connectie met het hoger onderwijs. Echter, gezien de onderwijsoriëntatie van de 
deelnemende bedrijven, zijn die relaties wel inzichtelijk te maken. Jet-Net bedrijven waren 
voorheen nauwelijks betrokken bij de ontwikkeling van bètatechnisch lesmateriaal op hogescholen 
en universiteiten. De contacten die er waren, kunnen getypeerd worden als laagfrequent of 
onregelmatig. DSM was het best ingebed met 7 contacten (5 universiteiten en 2 hogescholen); 
Stork was de enige organisatie met een intensieve inbreng. Het huidige vakinhoudelijke netwerk 
bestaat uit relatief veel afzonderlijke relaties tussen bedrijven en hoger onderwijsinstellingen. 
Bovendien is er meer sprake van integratie. Het karakter en de ontwikkeling van het aansluitings
netwerk lijkt op dat van het vakinhoudelijke netwerk bestaande uit Jet-Net bedrijven, hogescholen 
en universiteiten. Het aansluitingsnetwerk telt zelfs meer relaties dan het vakinhoudelijke netwerk, 
hoewel de gemiddelde intensiteit van het contact lager is. Jet-Net bedrijven delen ook kennis met 
basisscholen en mbo-instellingen (bijvoorbeeld stageplaatsen) of onderling. AkzoNobel, Corus, 
DSM, IBM, NXP, Philips en SABIC doen dat voornamelijk.   

Netwerkgroei 

Voor het Sprint Programma betekent deze studie een nulmeting op netwerkvorming. Om die reden 
is het niet mogelijk nu al uitspraken te doen over de groei. Voor Jet-Net kunnen wij dat wel doen. 
De vo-netwerken zijn sterk gegroeid – zowel in de breedte (aantal relaties) als in de diepte 
(gemiddelde intensiteit). De groei zit voornamelijk in verrijking en verduurzaming van ego
netwerken. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke netwerkjes rondom Jet-Net bedrijven versterken, 
meer Jet-Net bedrijven deelnemen en de gemiddelde intensiteit van hun relaties toeneemt. Van 
een meer geïntegreerd netwerk is – vooralsnog – geen sprake. Die integratie is er meer als 
gekeken wordt naar de netwerkvorming tussen Jet-Net bedrijven en hoger onderwijsinstellingen. 

Materiaal- versus aansluitingsnetwerken 
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De relaties die Sprintinstellingen onderhouden met middelbare scholen gaan vaker over aansluiting 
(voorlichtingsactiviteiten) en minder vaak om vakinhoudelijke bijdragen. De gemiddelde intensiteit 
van aansluitingscontacten is wel lager dan het gemiddelde voor vakinhoudelijke relaties. Ondanks 
dat is de overall score voor netwerkkwaliteit hoger voor het aansluitingsnetwerk. In tegenstelling 
tot dat resultaat ligt de focus bij de andere ho-netwerken (mbo, ho onderling en bedrijven) wel op 
vakinhoud. Jet-Net bedrijven geven aan dat hun contacten in meerdere mate gericht zijn op 
aansluiting en oriëntatie. 

Regionale aantrekkingskracht 

In de samenwerking tussen Sprintinstellingen en middelbare scholen en mbo instellingen doet 
fysieke nabijheid er toe. Zeker hechte relaties komen bijna alleen maar binnen dezelfde regio voor. 
Voor de oriëntatiesamenwerking geldt dat heel sterk, hetgeen niet vreemd is in de context van 
studentenwerving. Enkele instellingen, zoals de Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit, 
ontpoppen zich ondanks die algemene trend tot meer regio- en provincieoverstijgende spelers. 
Regionale aantrekkingskracht zien we overigens nauwelijks terug in het netwerk bestaande uit alle 
hoger onderwijsinstellingen. Voor de aansluiting tussen hbo en universitaire opleidingen en wat 
betreft vakinhoudelijke afstemming blijkt er zodoende veel meer een landelijk speelveld te 
bestaan. 

Centrale actoren: wie maakt het spel? 

In de tabellen met centraliteitsmaten, die in de hoofdstukken 4 en 5 zijn opgenomen, zijn 
respondenten voornamelijk vergeleken op het aantal relaties. In de typologie (hoofdstuk 6) is 
echter ook gekeken naar de intensiteit als aparte, onafhankelijke maat. Daarbij is gelet op de 
subpopulatie als benchmark. Ofwel, universiteiten zijn met universiteiten vergeleken en 
hogescholen met hogescholen. We zien dan wel dat sommige universiteiten de lat wel heel erg 
hoog leggen voor hun collega’s. Dat zijn Sprintdeelnemers die in haast alle netwerken goed 
vertegenwoordigd zijn: voornamelijk de Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit, gevolgd 
door Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente. In het netwerk met mbo-instellingen zijn 
het vanzelfsprekend de hogescholen die het spel maken, hoewel de Universiteit Utrecht zeer actief 
is op vakinhoudelijke samenwerking. Van de deelnemers van Jet-Net zijn vooral DSM (overall), 
AkzoNobel en Philips (vooral op samenwerking met vo), Shell (heel sterk in de vo-aansluiting), 
Unilever, Corus, SABIC en Stork (vooral op ho) actief. 

Leidt samenwerking tot instroom? 

In hoeverre gaat samenwerking op vakinhoud en aansluitingsvraagstukken gepaard met instroom 
van studenten? Een correlatietoets is uitgevoerd tussen enerzijds de mate van samenwerking en 
anderzijds (i) het aantal instromende studenten en (ii) het aandeel van de instromende studenten 
ten opzichte van de scholieren op de betreffende school met een N-profiel. Als we focussen op de 
relatie havo-scholen en hogescholen correleert alleen het aantal leerlingen met de aansluitings
netwerken. Er is zodoende geen samenhang tussen het aantal leerlingen en de intensiteit van de 
vakinhoudelijke netwerken. Ook het aandeel leerlingen is niet van belang. Voor de instroom vanuit 
het vwo laten zowel de toetsen voor het vakinhoudelijke als aansluitingsnetwerk positieve 
resultaten zien. Wederom geldt dat voor het aantal studenten, niet het aandeel. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

“Makelen & Schakelen: Netwerkanalyse Universum Programma” – onder die titel bracht het 
Platform Bèta Techniek in september 2008 een Platform Pocket uit over netwerkvorming binnen en 
rondom het Universum Programma. Het onderzoek, waarvan de resultaten in de PlatformPocket 51 

uiteengezet zijn, toont aan dat Universumscholen gedurende het Universum Programma onderling 
meer en ook beter zijn gaan samenwerken. Ook de samenwerking tussen de Universumscholen en 
hoger onderwijsinstellingen enerzijds en bètatechnische bedrijven anderzijds is verbeterd. Kortom, 
Universumscholen hebben bewust partners opgezocht bij de ontwikkeling, vormgeving en 
opschaling van bètagerelateerd lesmateriaal of bij de verbetering van de aansluiting op hoger 
onderwijs of arbeidsmarkt. Universumscholen werken bovendien niet alleen met meer andere vo
scholen, hoger onderwijsinstellingen en bedrijven samen, maar de intensiteit van de samenwer
king is ook toegenomen. 

Bovenstaande resultaten zijn verkregen op basis van een vragenlijst onder bètacoördinatoren van 
het Universum Programma. Vragen over wederkerigheid – dat wil zeggen: in hoeverre vinden 
beide partners in een relatie dat ze met elkaar samenwerken – kunnen daardoor niet beantwoord 
worden, althans niet als het gaat over samenwerking tussen Universumscholen enerzijds en hoger 
onderwijsinstellingen en bedrijven anderzijds. De voorliggende studie gaat daarom over het 
perspectief van Sprintinstellingen (hogescholen en universiteiten)2 en bedrijven die deelnemen aan 
Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (in het vervolg: Jet-Net)3. Naast validatie van eerdere 
onderzoeksresultaten levert de verzameling van additionele data onder hoger onderwijsinstellingen 
en bedrijven informatie op over de betrokkenheid van niet-Universumscholen. Die scholen zijn 
immers niet eerder geraadpleegd. Op basis van de additionele data kunnen wij uitspraken doen 
over de mate waarin hogescholen en bètatechnische bedrijven juist samenwerken met 
Universumscholen in verhouding tot niet-Universumscholen. Is er een ‘blinde vlek’ van niet-
Universumscholen die sterk samenwerken met Jet-Net bedrijven? Op voorhand sluiten we dat niet 
uit. Zo blijkt uit de recente Jet-Net quick scan dat tenminste de volgende bedrijven, in het formele 
kader van de Jet-Net regeling, samenwerken met niet-Universumscholen: ABB Benelux, 
AkzoNobel, Corus, Dow Chemicals, IBM, NAM, Océ, Philips, Royal Haskoning, Shell en TNO.4 

Naast de wenselijkheid van validatie en verbreding van het inzicht in samenwerking tussen actoren 
in bètatechnische netwerken is er nog een aanleiding voor een aanvullende netwerkanalyse gericht 
op het hoger onderwijs. De 2e tranche van het Sprint Programma staat in het teken van de 
ketenbenadering. Dit programma spitst zich – zowel in het hoger beroeps- als in het wetenschap
pelijk onderwijs – de komende twee jaar toe op netwerkinbedding en ketenbrede 
kennisuitwisseling en samenwerking: van primair onderwijs tot aan de arbeidsmarkt. Onderhavige 
netwerkanalyse fungeert tevens als nulmeting van deze 2e tranche. Door de huidige stand van 
netwerkontwikkeling nu vast te stellen, ontstaat een benchmark (nulmeting) die bij een mid term 
review of eindevaluatie een interpretatiekader biedt: in welke mate is de keten inderdaad beter 

1 www.platformbetatechniek.nl/platformpockets 
2 www.sprintprogramma.nl 
3 www.jet-net.nl 
4 Bilderbeek, R., Berg, B. van den, Kaashoek, B., Ongena, G. & C. Zijderveld (2007). Quick Scan Jet-Net 

2006/2007. Utrecht: Dialogic. In opdracht van het Platform Bèta Techniek en het Jongeren & Techniek 
Netwerk (Jet-Net). 
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benut? Vinden partijen elkaar gemakkelijker, neemt de gemiddelde intensiteit van kennisrelaties 
toe en zijn die ook duurzaam en persistent te noemen? Juist voor het in kaart brengen van 
netwerkvorming en kennisrelaties is netwerkanalyse als onderzoeksinstrument uitermate geschikt, 
omdat het instrument meet op het niveau van inter-organisatorische relaties én het geaggregeerd 
netwerkniveau. In Het volgende hoofdstuk is deze stelling, door de uiteenzetting van de 
methodologische principes van netwerkanalyse, verder onderbouwd. In de volgende paragrafen 
van dit hoofdstuk zetten wij de doelstellingen van de netwerkanalysestudie expliciet uiteen. 

Ten slotte nog enkele woorden over de titel: in de recente publicatie over de verduurzamingsfase 
van het Sprint Programma is de doelstelling “op naar haute cuisine” geopperd. De gedachte is dat 
de invulling van het programma meer en meer verfijnd wordt, professionalisering optreedt in de 
aanpak en een hoog niveau in de gehele keten gehaald wordt. Het uitgangspunt van deze analyse 
is excelleren door samenwerking in die keten, ofwel: haute cuisine door samen koken. 

1.2 Doelstelling 

In 1.1 is al kort gerefereerd aan de drieledige doelstelling van onderhavige netwerkanalyse. Kort 
weergegeven wordt het volgende beoogd:  

1.	 Verifiëren van relaties tussen Universumscholen enerzijds en hoger onderwijsinstellingen 
en bedrijven anderzijds om zo de resultaten uit de Universum netwerkanalyse te verstevi

5gen.

2.	 Uitbreiden van het inzicht over relaties van hoger onderwijsinstellingen en bedrijven met 
vo-scholen die niet deelnemen aan het Universum Programma. 

3.	 Uitvoeren van een nulmeting voor het Sprint Programma dat de komende twee jaar – 
zowel in het hoger beroeps- als in het wetenschappelijk onderwijs – wordt toegespitst op 
netwerkinbedding en ketenbrede kennisuitwisseling en samenwerking: van primair onder
wijs tot aan de arbeidsmarkt6. 

De eerste doelstelling is de directe ‘tegenhanger’ van de survey die afgenomen is onder Universum 
Programma coördinatoren. Door ook hogescholen, universiteiten en bedrijven te vragen naar 
bestaande (samenwerkings)relaties en de intensiteit daarvan, kunnen we een betere inschatting 
maken van het totale netwerk. Aanvullend kunnen we nagaan hoe consistent de uitkomsten zijn: 
zijn vo-scholen en hun samenwerkingspartners in het hoger onderwijs en bedrijfsleven het eens? 
Verschilt de perceptie van vo-scholen van die van hoger onderwijsinstellingen en bedrijven? De 
tweede doelstelling richt zich op verbreding van het inzicht in netwerkvorming in die zin dat 
uitspraken gedaan kunnen worden over de mate waarin hoger onderwijsinstellingen en bedrijven 
‘UP-minded’ zijn. De derde doelstelling past in het bredere strategische kader van het Sprint 
Programma. Door deze netwerkanalyse uit te voeren ontstaat een statistische basis waaraan 
toekomstige resultaten van het programma kunnen worden gerelateerd. 

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden zijn zowel Jet-Net bedrijven als hoger onderwijsin
stellingen gevraagd om aan te geven met welke ketenpartners zij in welke mate en op welk 
inhoudelijk domein samenwerken. De vraagstelling aan deze twee populaties – bedrijven en hoger 
onderwijsinstellingen – verschilt. Aan Jet-Net bedrijven7 is gevraagd naar samenwerking met 

5 Te weten: (i) aantonen van netwerkgroei en (ii) onderzoeken van de relatie tussen netwerkinbedding en 
prestatie-indicatoren. 

6 De eerste effectmeting zou in 2010 uitgevoerd kunnen worden. 
7 Alleen bedrijven die in september 2008 (periode van dataverzameling) formeel waren aangesloten bij Jet-

Net, hebben de vragenlijst ontvangen. De groep deelnemers wisselt echter continue, omdat ook nieuwe 
bedrijven toetreden. 
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vo-scholen en hoger onderwijsinstellingen. Om dat goed uit te vragen, is adequate definitie van 
samenwerking van groot belang. Immers, “samenwerking” als begrip duidt alleen op interactie 
tussen verschillende organisaties; een relatie. Om de betekenis van die relatie goed te kunnen 
duiden moet duidelijk gedefinieerd zijn waarop die relatie betrekking heeft. Tabel 1 geeft de 
definities weer die zijn gehanteerd bij samenwerking door Jet-Net bedrijven. Allereerst maken we 
onderscheid tussen verschillende typen partners. Samenwerking met een vo-school is anders 
ingevuld dan samenwerking met een hogeschool of universiteit. Bovendien kunnen we onderscheid 
maken tussen bijdragen die sterk gerelateerd zijn aan vakinhoud (bijvoorbeeld de gezamenlijke 
ontwikkeling van lesmodules) en aansluitingsvraagstukken en oriëntatie op praktijk- en beroep. In 
dat geval betreft het activiteiten die los staan van specifieke vakken, maar voor zowel onderwijsin
stellingen als bedrijven van groot belang zijn. 

Tabel 1. Jet-Net bedrijven: definities van verschillende vormen van samenwerking 

Samenwerking met vo-scholen 

1. Vakinhoud. Definitie: 

"Relatie met een vo-school, al dan niet in het kader van Jet-Net, gericht op ontwikkeling en/of 
uitwisseling van lesmodules en materiaal op het gebied van bètatechniek (havo/vwo)." 

Illustratie: 

Een R&D afdeling van een Jet-Net bedrijf werkt samen met de scheikundesectie van Jet-Net school A aan 
een 4Havo-practicum over aardolie, polymeren en de toepassingen van plastics. Het practicum duurt een 
hele dag en ter voorbereiding is er maandelijks contact tussen u en school A.  

2. Oriëntatie op praktijk- en beroep. Definitie: 

"Relatie met een middelbare school, al dan niet in het kader van Jet-Net, gericht op kennismaking en 
oriëntatie van leerlingen (havo/vwo) op praktijk en beroep in de bètatechniek."  

Illustratie: 

Een R&D afdeling verzorgt een jaarlijkse 'Leerling in het Lab dag' om 5- en 6vwo’ ers een beeld te geven 
van het werken in een R&D omgeving. 

Samenwerking met hoger onderwijsinstellingen (hogescholen en universiteiten) 

1. Vakinhoud. Definitie: 

"Relatie met een hogeschool of universiteit gericht op ontwikkeling en/of uitwisseling van materiaal op het 
gebied van bètatechniek (case studies, etc.)" 

Illustratie: 

Een Jet-Net bedrijf werkt samen met de Universiteit Wageningen aan een collegemodule over 
watertechnologie, waarbij uw bedrijf een echte casus inbrengt en verantwoordelijk is voor een deel van 
de gastcolleges. De samenwerking is hecht, waarbij ongeveer 1 keer per week telefonisch contact is. 

2. Oriëntatie op praktijk- en beroep. Definitie: 

"Relatie met een hogeschool of universiteit gericht op kennismaking en oriëntatie van studenten op 
praktijk en beroep in de bètatechniek (stageovereenkomsten, business courses)." 

Illustratie: 

Een Jet-Net bedrijf werkt samen met de Hogeschool van Amsterdam om meer instroom van meisjes te 
krijgen in de technische opleidingen. Ieder kwartaal is er een werkgroepoverleg. 

Bij de bevraging van hoger onderwijsinstellingen wordt een insteek gehanteerd die licht afwijkt 
van de Jet-Net vragenlijst. Dat heeft hoofdzakelijk te maken met de inbedding van de vragenlijst 
in de tweede Sprinttranche. Zo zijn hogescholen en universiteiten bijvoorbeeld niet gevraagd naar 
samenwerking met andere actoren voorafgaand aan het programma. Aan Jet-Net bedrijven is die 
–retrospectieve– vraag wel voorgelegd. Aangezien de huidige Sprint netwerkvragenlijst een 
nulmeting beoogt, is besloten om niet verder naar het verleden te kijken. Daarnaast is in overleg 
met de opdrachtgever gekozen om een gedetailleerd beeld van samenwerking uit te vragen, door 
onderscheid te maken tussen vakinhoudelijke samenwerking en praktijk- en/of studieoriëntatie 
(aansluiting, praktijkoriëntatie, etc.; zie Tabel 2). Zo hebben respondenten aangevinkt of 
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vakinhoudelijke samenwerking met een vo-school bestaat uit gezamenlijk ontwikkeling van 
lesmateriaal, begeleiding van profielwerkstukken, beide of een andere invulling8. Zo wordt een 
beter zicht verkregen op de aard van de netwerkrelaties. Deze informatie is onder andere 
waardevol in het verdere monitoring- en auditproces van het Sprint Programma. 

Tabel 2. Hogescholen en universiteiten: definities van verschillende vormen van samenwerking 

Samenwerking met basisscholen 
1. Vakinhoud. Definitie: 
"Relatie met een basisschool om op dat niveau al te starten met inhoudelijk kwalitatief bètatechniek 
lesmateriaal." Onderscheid naar: 
1.Samen ontwikkelen van lesmateriaal voor technieklessen; 
2. (Bij)scholing van basisschooldocenten. 

Samenwerking met middelbare scholen 

1. Vakinhoud. Definitie: 

"Relatie met een vo-school gericht op ontwikkeling en/of uitwisseling van lesmodules en materiaal op het 
gebied van bètatechniek (havo/vwo)." Onderscheid naar: 
1. Ontwikkeling  van lesmateriaal; 
2. Begeleiding van profielwerkstukken (PWS); 

2. Aansluiting. Definitie: 

"Relatie met een vo-school gericht op verbetering van de aansluiting op bètatechnische vervolgopleidin
gen in het hoger onderwijs." Onderscheid naar: 
1. Profielkeuzebegeleiding (bijv. door het inzetten van studentmentoren); 
2. Studiekeuzebegeleiding; 
3. Studenten inzetten als persoonlijk assistent van de leraar; 
4. Uitwisseling ho- en vo-docenten (bijv. in het kader van Sprint-UP); 
5. Terugkoppeling resultaten oud-leerlingen aan vo-school. 

Samenwerking met middelbaar beroepsonderwijsinstellingen 

1. Vakinhoud. Definitie: 

"Relatie met een MBO-school gericht op ontwikkeling en/of uitwisseling van lesmodules en materiaal op 
het gebied van bètatechniek." Onderscheid naar: 
1. Ontwikkeling  van lesmateriaal; 
2. Delen van lesfaciliteiten (bijv. laboratoriumruimte en apparatuur). 

2. Aansluiting. Definitie: 

"Relatie met een MBO-school gericht op verbetering van de aansluiting op bètatechnische vervolgoplei
dingen in het hoger onderwijs (MBO-HBO instroom)." Onderscheid naar: 
1. Verbeteren doorstroom mbo-hbo; 
2. Aanbieden van geïntegreerde opleidingstrajecten mbo-hbo; 
3. Uitwisseling mbo- en hbo-docenten; 
4. Terugkoppeling resultaten oud-cursisten aan mbo-instelling. 

Samenwerking met hoger onderwijsinstellingen (HBO´s en universiteiten) 

1. Vakinhoud. Definitie: 

"Relatie met een hogeschool of universiteit gericht op ontwikkeling en/of uitwisseling van lesmodules en 
materiaal op het gebied van bètatechniek." Onderscheid naar: 

1. Ontwikkeling van lesmateriaal; 

2. Aanbieden van bepaalde opleidingen; 

3. Delen van laboratoriumruimte en apparatuur (faciliteiten). 

2. Aansluiting. Definitie: 

"Relatie met een hogeschool of universiteit gericht op verbetering van de aansluiting op bètatechnische 
vervolgopleidingen in het hoger onderwijs (hbo-wo-instroom en vice versa)." Onderscheid naar: 
1. Verbeteren doorstroom hbo-wo; 
2. Uitwisseling docenten en onderzoekers. 

Samenwerking met arbeidsmarkt 

1. Vakinhoud. Definitie: 

8 In de elektronische vragenlijst is dus steeds een open categorie “anders, namelijk” geformuleerd. In Tabel 2 
is dat niet weergegeven. 

16 



"Relatie met een bedrijf gericht op ontwikkeling en/of uitwisseling van lesmodules en materiaal op het 
gebied van bètatechniek." Onderscheid naar: 
1. Realistische opdrachten voor projectonderwijs; 
2. Ontwikkeling van lesmateriaal; 
3. Inzet personeel van het bedrijf voor het verzorgen van colleges/practica op de ho-instelling. 

2. Aansluiting. Definitie: 

"Relatie met een bedrijf gericht op verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt (van hbo-wo naar 
bètatechnische beroepen)." Onderscheid naar: 
1. Praktijk- en beroepsoriëntatie (bijv. stages en afstudeeropdrachten); 
2. Promotie van opleidingen gericht op de bedrijfstak. 

1.3 Aanpak van het onderzoek 

In tegenstelling tot andere monitoring exercities over de voortgang van programma’s van het 
Platform 9 gebruikt dit onderzoek niet zozeer kwalitatieve data (interviews bijvoorbeeld) of 
kwantitatieve rechte tellingen. In deze studie gebruiken we de methodologie van netwerkanalyse 
(Social Network Analysis), waarin relationele data centraal staan. De relevante data hebben niet 
zozeer betrekking op een actor, zoals een attribuut (organisatiegrootte, aantal leerlingen, 
bètaprestaties, locatie, etc.), maar op eigenschappen van relaties tussen actoren, het ontstaan 
dan wel het ontbreken daarvan. Hiervoor hebben we de verschillende vormen van relationele data 
al uitgewerkt. Het gebruik van deze data veronderstelt een andere manier van (i) ondervragen van 
respondenten, (ii) analyseren (andere programma’s om te komen tot resultaten) en (iii) 
interpreteren van de bevindingen. 

Ten opzichte van kwalitatieve data of kwantitatieve rechte tellingen heeft de aanpak van 
netwerkanalyse als grootste voordeel dat netwerkeigenschappen dynamisch onderzocht worden. 
Met andere woorden, de rijkheid van de netwerkstructuur wordt gepresenteerd zonder daarbij te 
verdrinken in informatie10. 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 gepresen
teerd. Met dynamisch onderzoeken bedoelen we, naast de verdiepingsslag die analyse van 
relationele data biedt11, dat momenten in de tijd vergeleken kunnen worden. In dit geval gaat het 
om de situatie voorafgaand aan de programma’s en de huidige situatie. Op die manier kan 
netwerkdynamiek inzichtelijk gemaakt worden.   

Voor de dataverzameling zijn Jet-Net bedrijven en hoger onderwijsinstellingen aangeschreven. Een 
hoog responspercentage is voor een netwerkanalyse van cruciaal belang. In dit geval is de 
vragenlijst die is verstuurd naar hogescholen en universiteiten, door alle contactpersonen 

9 Zie bijvoorbeeld Bilderbeek, R., B. van den Berg & C. Zijderveld (2007), Bronnenboek 2007. Achtergronddo
cument voor de audit van het Universum programma. Utrecht: Dialogic. In het bronnenboek worden 
veelvuldig rechte tellingen gebruikt van bètaprestatie-indicatoren zoals profielscores en doorstroomcijfers 
(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). 

10 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 Universum
netwerk, 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.  

11 Een mooi voorbeeld is het inzichtelijk maken van brugfuncties van actoren: 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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ingevuld, een responspercentage van 100%. De omstandigheid dat het invullen van de vragenlijst 
een vereiste is voor deelname aan de 2e tranche van het Sprint Programma, heeft daar zonder 
meer aan bijgedragen. De respons op de Jet-Net vragenlijst is lager: 70% (21 van de 30 
aangesloten bedrijven hebben op tijd geantwoord). 

1.4 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt gestructureerd. In hoofdstuk 2 staat een kort overzicht van de methodolo
gische uitgangspunten van netwerkanalyse. 12 Hoofdstuk 3 werkt de samenwerking van 
Sprintinstellingen door de keten heen uit: van primair onderwijs tot aan de arbeidsmarkt. Verder 
staan we in dat hoofdstuk stil bij het type van samenwerking: deelt een hogeschool onderzoeksfa
ciliteiten met een mbo-instelling of wordt er gezamenlijk lesmateriaal ontwikkeld (cf. de 
verschillende vormen van samenwerking, zie 1.2)? In hoofdstuk 4 wordt de respons van de Jet-
Net bedrijven uitgewerkt. Naast het netwerkvraagstuk wordt aanvullend kort ingegaan op de 
perceptie van Jet-Net bedrijven van de kwaliteit van het programma en samenwerking met 
middelbare scholen binnen dat programma. De rapportage wordt afgesloten met de belangrijkste 
bevindingen en een discussie. 

12 We herhalen daarmee ten dele wat ook in de Platform Pocket over de Universum netwerkanalyse (“Makelen 
& Schakelen”) is opgenomen. Reden is de relatieve onbekendheid van netwerkanalyse als methode voor 
beleidsonderzoek. 
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2 Netwerkanalyse 

2.1 Netwerkanalyse als instrument voor beleidsonderzoek 

Vanuit het beleid is er toenemende aandacht voor het stimuleren, opzetten en laten werken van 
inter-organisatorische netwerken. Grofweg zijn er twee interventiestrategieën om dat te doen. Ten 
eerste, het gericht opzetten van een netwerkorganisatie met een bepaald doel. Deze netwerkorga
nisaties zijn doorgaans aparte juridische entiteiten en worden veelal gevormd door zowel publieke 
als private actoren (PPS). De overheid kan in die gevallen een initiërende, bemiddelende of 
uitvoerende taak hebben. Daarnaast kan de overheid ook commerciële bemiddeling stimuleren of 
obstakels voor samenwerking wegnemen.13 De tweede interventiestrategie betreft de inzet van 
beleidsinstrumenten die relaties en netwerkvorming tussen doelgroepactoren stimuleren (eerste 
orde), maar uiteindelijk leiden tot een ‘groter’ doel (tweede orde). Dit type interventie is 
gebruikelijk in innovatiebeleid. Denk aan instrumenten die beogen de klassieke innovatieparadox 
te doorbreken door private organisaties, in het bijzonder midden- en kleinbedrijf, in duurzaam 
contact te brengen met de publieke kennisinfrastructuur. Feitelijk kunnen de programma’s van het 
Platform gezien worden als een dergelijke interventie. Organisaties – hogescholen en universitei
ten in het geval van het Sprint Programma en bètatechnische bedrijven binnen Jet-Net – worden 
geholpen bij het opzetten en uitbouwen van kennisrelaties onderling en met vo-scholen. 
Bètatechnisch onderwijs, zo is de intentie, wordt dan aantrekkelijker, is inhoudelijk sterker en het 
imago van bètatechniek verbetert. Als gevolg wordt een betere instroom in bètatechnische 
vervolgopleidingen bij hogescholen en universiteiten verwacht om uiteindelijk meer bèta’s op de 
arbeidsmarkt te krijgen.  

Voor het evalueren van beleidsinstrumenten of andere overheidsinterventies is een breed scala 
van methoden beschikbaar, zoals plan-, proces- of productevaluatie. 14 In dat scala hebben 
kwalitatieve analyse op basis van interviews en (beleids)documenten en kwantitatieve analyse van 
secundaire data of primaire data uit (web) vragenlijsten de overhand. Met het gros van de 
dominante kwantitatieve of kwalitatieve dataverzameling- en analysemethoden is het ontstaan en 
de ontwikkeling van netwerkvorming en van interorganisatorische relaties daarbinnen echter niet 
adequaat in kaart te brengen. Immers, met attribuutvragen in vragenlijsten (de meest gangbare 
manier om te vragen naar nieuwe contacten en netwerkvorming) zijn de structuur en dynamiek in 
netwerken niet goed bloot te leggen. Anderzijds lenen interviews zich niet goed voor het 
construeren van een totaaloverzicht. Voor het in kaart brengen van relaties en veranderingen 
daarin na een interventie zijn het verzamelen van relationele data en een netwerkanalyse relatief 
geschikte methoden. Door in te zoomen op de structuur en de eigenschappen van het totale 
netwerk, en op posities van individuele actoren daarin en door deze eigenschappen te relateren 
aan attributen, kan een diepgaand inzicht worden verkregen in de structuur van het netwerk en de 
ontwikkeling daarvan in de tijd. Een bijkomend voordeel is het presenteren van netwerkvisualisa
ties. Figuren zeggen immers vaak meer dan tekst. 

13 Zoals aangegeven in het WRR-rapport over innovatiebeleid en de rol van netwerken: Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Innovatie vernieuwd: Opening in viervoud. Amsterdam. 

14 Cf. Swanborn (2004). 
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Content. Gebaseerd op wat? 
Kennisuitwisseling? Geldstromen?
Co producties tussen bedrijven?

2.2 Methodologische principes 

Netwerkanalyse is een methode die al decennia geleden is ontstaan binnen de sociometrie en 
wiskundige sociologie15. In essentie is netwerkanalyse gericht op actoren (nodes), de relaties 
daartussen (ties), waarbij relaties zijn gebaseerd op content (bijvoorbeeld geldstromen, kennis, 
strategische samenwerking). De content bepaalt in sterke mate of zich een relatie wel of niet 
voordoet: netwerken van vo-scholen die samen projecten uitvoeren om lesmateriaal uit te 
wisselen zien er anders uit dan netwerken die bestuurlijke connecties tussen vo-scholen 
weergeven. In Figuur 1 zijn de principes van netwerkanalyse gepresenteerd. 

Figuur 1. Visualisatie van actoren, relaties en content 

ActoAct ror a.  Principes: actor, 

Relatie 

-

Relatie

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

relatie en content 

b. Relaties die samen 
een netwerk vormen 

Netwerken bestaan zogesteld grofweg uit een set van knooppunten en een set van relaties tussen 
die knooppunten. Maar wat zijn knooppunten eigenlijk? Vanuit puur sociometrisch perspectief is er 
geen specifieke invulling van een knooppunt. Een knooppunt kan van alles zijn: een individu 
(mens, dier), een collectiviteit (team, organisatie, stad, land) of een artefact (object, technologie). 
Het gebruik van netwerkanalyse binnen bedrijfs- en bestuurswetenschappen (2.1) is vooral gericht 
op organisaties (profit en non-profit) als centrale actoren. Vanuit die optiek worden organisatori
sche netwerken als zodanig onderzocht, en worden relaties en de inbedding van individuele 
organisaties binnen het netwerk geanalyseerd. Interorganisatorische samenwerking is geen doel 

Deze paragraaf is sterk gebaseerd op Kaashoek et al. (2008), Makelen & Schakelen: Netwerkanalyse 
Universum Programma. Platform Pocket nr .5. Den Haag, Platform Bèta Techniek. 
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op zich, maar louter een middel. Verondersteld wordt dat betere interorganisatorische samenwer
king leidt tot innovatie en economische voordelen, zowel in termen van output als outcome. 
Immers, binnen een netwerk wordt kennis uitgewisseld en kunnen kosten en personele capaciteit 
(ook denkkracht) gedeeld worden. Organisaties hoeven zo niet steeds zelf het wiel uit te vinden. 
Complementaire kennis en vaardigheden leiden tot nieuwe combinaties. 

Een belangrijke reden voor de toegenomen populariteit van netwerkanalyse is het toenemende 
aanbod van software die structuuranalyses en netwerkvisualisatie mogelijk maakt. Waar voorheen 
wiskundigen en sociometristen vooral werkten aan een beter begrip van de principes die aan 
netwerkanalyse ten grondslag liggen, wordt netwerkanalyse meer en meer ingezet in toepassings
gericht onderzoek. Met programma’s zoals UCINET, Netminer, StOCNET en Visone 16  kunnen 
enerzijds op basis van structuureigenschappen van het netwerk en de inbedding van individuele 
actoren statistische netwerkmaten worden gegenereerd. De meest gangbare 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). In Box 1 wordt kort weergegeven wat de betekenis is van de 
belangrijkste maten. Anderzijds kunnen netwerkprogramma’s de presentatie (visualisatie) van 
netwerkstructuren optimaliseren. In plaats van een “brij” van knooppunten en pijlen wordt de 
netwerkstructuur logisch weergegeven, bijvoorbeeld naar actorcentraliteit (de meest centrale 
organisaties zijn dan in het midden gepositioneerd) of naar subgroepen (clustervorming). 

Box 1. Belangrijkste netwerkmaten17 

- 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 ties18 . Het principe is hier dat een actor centraal 

-

-

-

gepositioneerd is wanneer deze overall de kortste lijnen heeft naar alle andere partijen in het netwerk19 . 

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 (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 

16 Zie http://www.insna.org/software/index.html. 
17 Kaashoek et. al., 2008. Makelen & Schakelen: Netwerkanalyse Universum Programma. 
18 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 welk effect ontbrekende 
relaties in netwerken hebben op kennisdeling (cf. Ronald Burt versus James Coleman: Burt, R.S. (1992). 
Structural Holes. Cambridge: Harvard University Press; Coleman, J.S (1988). Social Capital in the creation of 
human capital. American Journal of Sociology, 94 (supplement) 95-120.). 

19 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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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. 

2.3 Ontwerpkwesties 

Hierna gaan we kort in op een aantal ontwerpvragen die kleven aan onderhavige netwerkanalyse. 
Het gaat daarbij om: 

- meting in de tijd (2.3.1); 

- het omgaan met niet-bevestigde relaties (2.3.2);  

- intensiteit van samenwerkingsverbanden (2.3.3), en 

- raadpleging van meer respondenten per actor (2.3.4). 

2.3.1 Dynamisch onderzoek: beginnen met een nulmeting 

De netwerkanalyse fungeert voor het Sprint Programma als nulmeting om de resultaten van de 
ketenbrede 2e tranche van dat programma over twee jaar beter te kunnen interpreteren. Concreet 
betekent dat dat de huidige netwerkstructuur wordt vergeleken met die van over twee jaar. 
Daarbij worden niet alleen de structuur(eigenschappen) zoals dichtheid in perspectief geplaatst, 
maar ook de rol en positie van afzonderlijke hoger onderwijsinstellingen. Aangezien de focus ligt 
op de ontwikkeling in de tijd, is het noodzakelijk nu al in te spelen op zaken die er straks – over 
twee jaar – toe kunnen doen. Met het oog daarop is de netwerkvragenlijst die is voorgelegd aan 
hoger onderwijsinstellingen, uitgebreider dan de vragenlijst die door Jet-Net bedrijfspartners is 
ingevuld. Zo is aan hoger onderwijsinstellingen gevraagd om aan te geven of kennisrelaties 
contractueel zijn vastgelegd. Over twee jaar kan worden onderzocht of het aantal formele 
samenwerkingsrelaties is toegenomen en of er in de ontwikkeling daarvan bepaalde trends 
waarneembaar zijn. 

2.3.2 Matching met de vorige studie en consistentieanalyse 

In de tweede plaats beoogt dit onderzoek primair om relaties tussen Universumscholen enerzijds 
en hoger onderwijsinstellingen en bedrijven anderzijds te verifiëren, en  zo de resultaten uit de 
netwerkanalyse van het Universum programma te verstevigen. Daartoe wordt een consistentie
analyse uitgevoerd: een correlatietest tussen de respons van vo-scholen (uit de netwerkanalyse 
van het Universum programma) en de nieuwe respons van de Sprint netwerkanalyse, gericht op 
hogescholen, universiteiten en Jet-Net bedrijven. Uit de test blijkt in hoeverre de onderscheiden 
actoren een overeenkomstig beeld hebben van hun onderlinge relatie. Het maakt immers verschil 
of een samenwerkingsrelatie als zodanig wordt aangemerkt door een van de twee of beide partijen 
(al dan niet bevestigde relatie). 

2.3.3 Meten van intensiteit van relaties 

Een voordeel van primaire dataverzameling is dat rekening gehouden kan worden met de 
intensiteit van relaties: wordt op wekelijkse basis samengewerkt met een partnerschool of 
geschiedt de kennisuitwisseling bijvoorbeeld ‘slechts’ eenmaal per jaar? De ene relatie is de andere 
niet. Voor het meten van de intensiteit van relaties hebben we – conform de Universum 
netwerkanalyse – de volgende (op de frequentie en regelmaat van de contacten gebaseerde) 
“schaal” gehanteerd:  

• Laagfrequente contacten (een paar keer per jaar contact of minder, waarden 1 en 2); 
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• Hoogfrequente contacten (maandelijks contact tot vrijwel dagelijks, waarden 3-5), en 

• Onregelmatige contacten (waarde 6) 20. 

In de volgende hoofdstukken wordt met enige regelmaat de gemiddelde intensiteit weergegeven. 
Bijvoorbeeld per organisatie (wat is de gemiddelde intensiteit van netwerkcontacten van 
universiteit A ten opzichte van B?), per subpopulatie (score hogescholen anders dan universitei
ten?) of per netwerk (vakinhoudelijke versus aansluitingsnetwerken). Bij het berekenen van die 
gemiddelden zijn de onregelmatige contacten meegerekend als score 0,5. Immers, de waarden 1 
tot en met 5 zijn ordinaal, maar de waarde 6 niet21. 

2.3.4 Raadpleging van meer respondenten per actor 

Anders dan het geval was bij de netwerkanalyse rond het Universum programma is bij 
onderhavige netwerkanalyse de respons per hoger onderwijsinstelling in veel gevallen afkomstig 
van meer dan één respondent. Door de grote omvang van de instellingen ontbreekt het veelal aan 
respondenten die een zodanig overzicht hebben van wat er aan betreffende instelling gebeurt, dat 
het voor de beantwoording van alle gestelde vragen welhaast onvermijdelijk is om terug te vallen 
op collega-respondenten in dezelfde instelling. Het voordeel van meer respondenten per actor is 
dat zo een meer compleet, dus rijker, beeld wordt verkregen van de netwerkpositie van de 
betreffende instelling. Sommige instellingen hebben de vragenlijst tot tien personen laten invullen. 
Voorafgaand aan de analyseslag zijn die verschillende antwoorden samengevoegd. Immers, de 
analyse-eenheid is de organisatie (HBO/universiteit/Jet-Net bedrijf). Niet iedere individuele invuller 
van de vragenlijst heeft echter de aanwezigheid van specifieke relaties bevestigd of op dezelfde 
waarde geschat. Dat is ook logisch, aangezien er niet voor niets is teruggevallen op meerdere 
respondenten met eigen ervaringen, inzichten en contacten. In het geval van inconsistente 
antwoorden, is bij het samenvoegen van de vragenlijsten de zogenaamde maximumstrategie 
toegepast. Er wordt dan gekozen voor de hoogste waarde die door één van de respondenten 
binnen een instelling is opgegeven. Methodologisch is dat het meest legitiem. 

20 Twee respondenten (Sprint contactpersonen) hebben gedurende de dataverzameling te kennen gegeven 
deze maat lastig te kunnen interpreteren. Zij geven aan dat intensiteit beter gemeten had kunnen worden 
aan de hand van het aantal bestede uren op jaarbasis of personele capaciteit. 

21 De intensiteit van het onregelmatige contact is niet hoger dan het vrijwel dagelijkse contact (score 5). 
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3 Samenwerking van hogescholen en 
universiteiten in de keten 

3.1 Inleiding 

Kennisuitwisseling door de keten heen. Dat is het uitgangspunt van de tweede tranche van het 
Sprint Programma. Betrokken hogescholen en universiteiten besteden de komende jaren niet 
alleen aandacht aan de verfijning van hun eigen bètacurriculum en profilering, maar zoeken 
bewust en nauwgezet contacten met andere onderwijsinstellingen en arbeidsmarktpartijen. De 
samenwerking met het onderwijsveld reikt daarbij bovendien verder dan contacten met vo
scholen. Daarnaast verdienen bijvoorbeeld ook de aansluiting met middelbare beroepsopleidingen 
en de “opstroom” van hbo’ers naar de masterfase in het wo aandacht. Dat geldt ook voor het 
enthousiasmeren van basisschoolleerlingen voor bètatechniek. Ten slotte is de aansluiting vanuit 
het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt cruciaal, zowel voor onderwijsinstellingen als de 
organisaties op de arbeidsmarkt. Op de samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en al die 
schakels gaan we in dit hoofdstuk nader in. 

De opbouw van dit hoofdstuk volgt de logische volgorde van de onderwijs- en arbeidsmarktketen: 
gestart wordt met de samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en basisscholen (3.2). In 
3.3 zoomen we in op de samenwerking tussen ho-instellingen en vo-scholen. Daarbij zullen we 
expliciet ingaan op verschillen en overeenkomsten met de netwerkanalyse rond het Universum 
programma. Ook besteden we aandacht aan het statistisch verband tussen inhoudelijke 
samenwerking en de instroom van studenten. Anders gesteld: gaan intensieve samenwerkingsre
laties tussen een vo-school en een ho-instelling gepaard met een betere instroom vanuit 
betreffende school naar ho-instelling? In 3.4 staan de relaties met middelbaar beroepsopleidingen 
centraal. Vooral voor hogescholen zijn deze relaties van belang, gezien de toelevering van hbo-
studenten vanuit het mbo. In 4.5 beschrijven we de samenwerking tussen ho-instellingen 
onderling. Het gaat daarbij zowel om de aansluiting tussen bachelor- en masterfase (de 
“opstroom” van hbo’ers naar het wo) als om vakinhoudelijke afstemming tussen hogescholen resp. 
universiteiten onderling (hbo-hbo resp. wo-wo). In 3.6 staat afstemming met de arbeidsmarkt 
centraal, vanuit het perspectief van de ho-instellingen.22 Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
enkele conclusies. 

Box 1. Legenda voor netwerkfiguren 

We presenteren de resultaten van de netwerkanalyses tussen ho en vo (3.3), tussen ho en mbo 
(3.4), tussen ho-instellingen onderling (4.5) en tussen ho-instellingen en Jet-Net-bedrijven (3.6) 
in een aantal figuren die als volgt geïnterpreteerd moeten te worden. Alle instellingen zijn 
weergegeven als afzonderlijke knooppunten in het netwerk. Mbo- en vo-instellingen zijn 
weergegeven als vierkante knooppunten, hogescholen als cirkels met dikke stippelrand en 
universiteiten als cirkels met dunne rand. In 3.6 zijn de Jet-Net-bedrijven weergegeven als 
blauwe vierkanten, de hogescholen als grijze, en de  universiteiten als oranje cirkels. Om de 
figuren zoveel mogelijk overzichtelijk te houden zijn alle instellingen (of bedrijven) zonder relaties 
met andere instellingen verwijderd. De kleur van de instellingen (weergegeven als vierkant of 
cirkel) correspondeert met de geografische ligging van de instellingen (Tabel 3).23 

22 Deze relatie komt ook in het volgende hoofdstuk aan de orde, maar dan vanuit het perspectief van de 
deelnemende Jet-Net bedrijven. 
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Tabel 3. Legenda voor geografische herkomst actoren (provincie) 

Provincie Kleur Provincie Kleur 

Drenthe Oranje Noord-Brabant Donkerblauw 

Flevoland Lichtgrijs Noord-Holland Lichtgroen 

Friesland Lichtoranje Overijssel Geel 

Gelderland Paars Utrecht Lavendel 

Groningen Lichtgeel Zeeland Roodbruin 

Limburg Lichtblauw Zuid-Holland Donkergroen 

De frequentie van de interacties tussen de ho- en mbo-instellingen is op twee verschillende 
manieren weergegeven. De dikte van de pijl die een relatie weergeeft, is recht evenredig aan de 
mate waarin de instellingen interacteren. Daarnaast is onderscheid naar: 

• onregelmatige contacten – gestippelde grijze pijlen (waarde 6); 

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

o Een keer per jaar (waarde 1) 

o Enkele keren per jaar (waarde 2) 

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

o Een keer per maand (waarde 3) 

o Een keer per week (waarde 4) 

o Vrijwel dagelijks (waarde 5) 

In de figuren is ervoor gekozen om te optimaliseren naar cliques, subgroepen en naar in degree 
centraliteit (zie Box 1 in sectie 2.2.). In de bijlagen van deze rapportage zijn de gehanteerde 
afkortingen (vo, ho en mbo) uitgewerkt. 

3.2 Samenwerking met basisscholen 

Samenwerking met basisscholen lijkt vanuit het gezichtspunt van hogescholen en universiteiten 
niet meteen voor de hand te liggen. Immers, het duurt nog jaren voordat basisschoolleerlingen 
aanbelanden bij hun hbo- of universitaire studie. Niettemin wordt steeds beter ingezien dat 
leerlingen op de basisschool volop openstaan voor bètatechniek. In dat stadium kan de interesse 
in bètatechniek effectief worden aangewakkerd. Door al vroeg een positieve attitude met 
betrekking tot bètatechniek te creëren ontstaat een gunstige uitgangspositie voor latere keuzes 
(van profiel, studie en beroep). Hogescholen en universiteiten kunnen daar aan bijdragen. 
Stimuleren van bètatechniek op basisscholen kan niet goed zonder inbreng van vakinhoudelijke 

23 Een aantal instellingen heeft locaties in verschillende provincies (Saxion Hogescholen, Stenden Hogeschool, 
Hogeschool INHOLLAND en Fontys Hogescholen). Deze instellingen hebben een andere kleur dan in de tabel 
weergegeven kleuren (blauw) 
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expertise verderop in de onderwijsketen, in het vo en ho. Zo kunnen universiteiten en hogescholen 
aan basisschoolleerlingen ter kennismaking bijvoorbeeld onderwijsmodules aanreiken (Kinderaca
demie colleges), maar ook basisschooldocenten inhoudelijk trainen of voorbereiden op het zelf 
geven van technieklessen.  

Om een beeld te krijgen van de samenwerking van hoger onderwijsinstellingen met basisscholen 
hebben respondenten in de vragenlijst kunnen aangeven met welke basisscholen zij contacten 
onderhouden, met welke frequentie, op welk specifiek vlak (ontwikkeling lesmateriaal, scholing 
basisschooldocenten, overig) en of die relatie middels een contract is geformaliseerd.  

Voor de relatie ho – po hebben we afgezien van een uitvoerige netwerkanalyse in de vorm van een 
structuurbeschouwing en netwerkvisualisaties, om de volgende redenen. Ten eerste veronderstel
len we dat afstemming tussen basisscholen en andere actoren in het netwerk een regionaal, of 
zelfs lokaal karakter heeft. Beschouwing van het totale netwerk is dan minder zinvol, aangezien 
het ho – po netwerk feitelijk bestaat uit meerdere ego-netwerken24 rondom de ho-instellingen. Ten 
tweede heeft de helft van de ho-instellingen het po-deel van de vragenlijst niet ingevuld.25 Deze 
instellingen hebben aangegeven geen directe (inhoudelijke) samenwerking met basisscholen te 
hebben opgestart. Ten derde hebben diverse respondenten die aangeven wel contacten met 
basisscholen te hebben opgebouwd, deze contacten niet met naam en toenaam genoemd. Een 
aannemelijke verklaring hiervoor ligt in (i) het grote aantal basisscholen (soms oplopend tot 1.500 
scholen) waarmee contact worden onderhouden dan wel (ii) het ontbreken van informatie over die 
basisscholen. In dat laatste geval houdt een ho-instelling niet bij welke basisscholen eerder aan 
ho-activiteiten hebben deelgenomen. Zonder die specifieke informatie is onderzoek van een 
volledig netwerk niet mogelijk. Iedere actor in het netwerk dient dan namelijk identiek en 
definieerbaar te zijn.  

Hoewel het uitvoeren van een structuuranalyse minder zinvol is, kennen we wel het aantal 
contacten, de specifieke invulling daarvan en de gemiddelde intensiteit van relaties tussen ho-
instellingen en basisscholen (Tabel 4). In de tabel valt de grote spreiding van het bereik op: 
sommige instellingen onderhouden contacten met een gering aantal scholen (veelal in de regio), 
andere instellingen (zoals de Haagse Hogeschool, Hogeschool Zuyd en zeker Wageningen 
Universiteit) beschikken over een zeer grote pool van partnerscholen. De frequentie van het 
contact is doorgaans laag of lastig in te schatten. Enkele gezamenlijke projecten zijn formeel 
ingebed. In de meeste gevallen gaat het dan niet om ‘gewone’ voorlichtingsactiviteiten, maar meer 
intensieve samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld voor het opleiden van basisschooldocenten.  

Naast de categorieën ‘lesmateriaal ontwikkelen’ en opleiden van basisschoolleraren zijn er andere 
domeinen waarop basisscholen en ho-instellingen elkaar kunnen helpen. Zo worden voorlichtings
bijeenkomsten en rondleidingen bijvoorbeeld vaak genoemd. 

Afzonderlijke vermelding verdient allereerst VTB-Pro (van het Platform Bèta Techniek). Dat 
programma biedt 5.000 leerkrachten en 5.000 Pabo-studenten de mogelijkheid zich inhoudelijk te 
verdiepen in bètatechniekonderwijs voor basisschoolleerlingen. Bij de scholing van die (aanko
mende) docenten zijn naast pabo-instellingen ook universiteiten en hogescholen met technische 
expertise betrokken. Die instellingen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van 
lesmateriaal en dragen hun bètatechnische kennis over aan de basisschooldocenten. De 
Universiteit Twente (en vooral het instituut voor Lerarenopleiding, Wetenschaps- en techniekcom
municatie & Onderwijspraktijk ELAN) werkt bijvoorbeeld samen met 15 basisscholen aan die vorm 
van kennisopbouw- en verspreiding.  

24 Ego-netwerken zijn netwerken die ontstaan rondom één centrale actor. 
25 Het betreft 15 van de 30 instellingen. 
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Tabel 4 Contacten van ho-instellingen met basisscholen. 

Instelling Aantal Freq. Materiaal Scholing Anders Formeel 
Christelijke Hogeschool Windesheim 6 2,2 6 6 6 100% 
Haagse Hogeschool 152 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 
Hanzehogeschool Groningen 30 2,3 9 17 4 47% 
Hogeschool Zeeland 5** 1 5 100% 
Hogeschool Zuyd 310 n.b.** n.b. n.b. 9 n.b. 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 3 1 3 0% 
Radboud Universiteit Nijmegen 14 1 14 0% 
Rijksuniversiteit Groningen 60 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 
Saxion Hogescholen 35 2 30 30 2 9% 
Technische Universiteit Eindhoven 30 3 30 100% 
Universiteit Leiden 22 1 22 22 22 100% 
Universiteit Twente 40 6 15 1 40 38% 
Universiteit Utrecht 30 2 30 0% 
Universiteit van Amsterdam 16 2 1 5 11 100% 
Wageningen Universiteit 1.000*** 2 1000 n.b. 
Legenda.  

Aantal: het aantal basisscholen dat gebruik maakt van activiteiten die door de ho-instelling worden


aangeboden. 

Freq.:  	de gemiddelde frequentie van die contacten. De gehanteerde schaal loopt van waarde 1 (één 


keer per jaar) t/m 5 (vrijwel dagelijks). Score 6 geeft aan dat de relatie onregelmatig is en het 

daarom lastig is om het contact aan te duiden met een waardering 1 tot en met 5.


Materiaal / scholing / anders: het aantal basisscholen waarmee vakinhoudelijke wordt samengewerkt 

gericht op lesmateriaal, scholing van basisschooldocenten resp. een andere vorm van samen

werking (deze categorieën zijn niet uitsluitend: het is mogelijk dat een ho-instelling 

samenwerkt met een basisschool op alle genoemde terreinen). 


Formeel: de mate waarin contacten formeel vastgelegd zijn. 

* 	  Voor een aantal nader toegelichte activiteiten heeft de Hogeschool Zeeland contact met een 

diverse groep basisscholen (buiten de 5 genoemde scholen om).


** Voor een beperkt aantal relaties is de frequentie wel bepaald: 3. 

*** 1.000 smaaklessen op basisscholen per september 2008. Dit aantal wordt opgevoerd naar 


1.500 per september 2009. 

Diezelfde universiteit is bovendien actief betrokken bij het EUREGIO project TEAM 
(www.teamproject.nl).26 TEAM beoogt basisschoolleerlingen (vanaf 10 jaar) enthousiast te maken 
door ze kennis te laten maken met (bètatechnische) experimenten. TEAM kent vier toepassingsge
bieden: tech & life sciences, energy & business, aviation & automotive, en mechatronics & 
robotics. Voorbeeldprojecten zijn het opzetten van de internationale LEGO® League (een 
grootschalige wedstrijd waarbij in teamverband robots worden gebouwd met LEGO®27) en Science 
on Tour 28 (een verzameling van laagdrempelige interactieve en verrassende experimenten 
waarmee veel leerlingen op school, maar ook op manifestaties worden bereikt). De UT werkt in dat 
kader samen met ongeveer 25 basisscholen en bereikt daarmee ruim 1.600 leerlingen. 

De Universiteit Leiden heeft het Junior Science Lab opgezet, in de Gorlaeus Laboratoria. De 
universiteit creëert daarmee een ruimte voor basisschoolleerlingen (en ook voor vo-leerlingen) om 
experimenten uit te voeren. In het Junior Science Lab zijn faciliteiten en apparatuur waarover 
basis- en middelbare scholen zelf niet beschikken, zoals lasers, licht- en prepareermicroscopen en 
gaschromatografen. Naast deze faciliteiten bedenken medewerkers van de UL en van basisscholen 

26 In het kader van EUREGIO worden al decennia lang projecten gefinancierd en uitgevoerd ter versterking van 
grensoverschrijdende structuren en de gezamenlijke aanpak van sociaaleconomische vraagstukken. De 
EUREGIO omvat delen van de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen en in Nederland de 
regio’s Achterhoek en Twente, en aantal gemeentes (waaronder Zutphen en Coevorden). De betrokken 
overheden financieren EUREGIO gedeeltelijk zelf; een groot deel van het budget komt bovendien van de EU. 

27 Zie bijvoorbeeld http://www.nos.nl/jeugdjournaal/artikelen/2009/1/31/firstlegoleague.html. 
28 Zie http://www.teamproject.nl/dpsot/. 
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practica die aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van leerlingen. Vooralsnog hebben 22 
scholen uit de regio Leiden gebruik gemaakt van het Junior Science Lab. 

Wageningen Universiteit heeft een aantal activiteiten ontwikkeld om grote aantallen basisschool
leerlingen in aanraking te brengen met bètatechniek. Al die activiteiten sluiten aan op de 
doelstelling van het VTB-programma (het enthousiasmeren en intrinsiek motiveren van leerlingen 
voor bètatechniek en -vervolgonderwijs). Een aantal van die activiteiten hebben een zeer groot 
bereik. Zo hebben in de periode tot en met september 2008 al 1.000 scholen gebruik gemaakt van 
het programma “smaaklessen”. De WUR wil het bereik uitbouwen tot 1.500 basisscholen in medio 
2009. Daarnaast heeft de WUR in 2006 en 2007 summer schools voor leerlingen georganiseerd 
waaraan scholieren van circa 20 scholen hebben deelgenomen. Sinds 2007 heeft de universiteit 
onder de noemer Kinderuniversiteit bovendien een reeks colleges voor leerlingen ontwikkeld. De 
collegeonderwerpen zijn zo gekozen dat basisschoolleerlingen zich aangesproken voelen 
(bijvoorbeeld voedsel, de leefwereld van insecten). Die reeks is in 2008 voor de tweede keer 
aangeboden. Naast deze structurele vormen van samenwerking onderhoudt de WUR ook 
incidentele contacten, bijvoorbeeld het bezoek aan de tropische kas, GPS wandelingen en practica 
aqua-ecologie. 

3.3 Samenwerking met vo-scholen 

Ter versterking van doorlopende leerlijnen benadrukt het Platform Bèta Techniek de vorming en 
uitbreiding van duurzame regionale (kennis) netwerken door de gehele onderwijsketen. Daarin 
maken de activiteiten die gezamenlijk worden ontplooid door ho-instellingen (ho) en vo-scholen 
(vo) een belangrijk deel uit, niet in de laatste plaats omdat leerlingen in de derde klas een 
profielkeuze maken en zo een cruciale stap (kunnen) zetten richting een bètatechnisch studie- en 
loopbaantraject. In dit hoofdstuk staat de relatie tussen het vo en ho centraal. Dat hogescholen en 
universiteiten contact zoeken met vo-scholen, en omgekeerd, ligt voor de hand. Een substantieel 
deel van de scholieren kiest na de middelbare school voor een voortzetting van hun opleiding aan 
een hogeschool of universiteit (75%29). Om scholieren te enthousiasmeren voor een bètatechni
sche vervolgopleiding kunnen vo en ho op vele manieren de krachten bundelen. De relatie tussen 
deze instellingen richt zich niet louter op de feitelijke doorstroom van scholieren, maar neemt 
steeds meer gedifferentieerde vormen aan. Denk daarbij aan profielkeuzevoorlichting en – 
begeleiding, studiekeuzebegeleiding en het helpen van scholieren bij de uitwerking van het 
profielwerkstuk.  

Om een beeld te krijgen van de samenwerking tussen ho- en vo-instellingen is de respondenten 
gevraagd om naast de frequentie van vakinhoudelijke samenwerking ook aan te geven in hoeverre 
ze samenwerken aan de aansluiting tussen vo en ho. De aansluitingsvraag staat min of meer los 
van de vakinhoud en is er primair op gericht om (i) leerlingen een beter beeld te bieden van het 
studieaanbod en (ii) de doorstroom en de feitelijke aansluiting tussen havo en hogeschool resp. 
vwo en wo te faciliteren. Daarnaast hebben de respondenten kunnen aangeven waar de relatie 
specifiek betrekking op heeft. 

Hierna bespreken we de samenwerking tussen ho- en vo-instellingen op vakinhoudelijk gebied 
(3.3.1) en op het gebied van de aansluiting tussen deze twee onderwijstypen (3.3.2). In 3.3.3 
vergelijken we de netwerkvorming tussen ho- en vo-instellingen op vakinhoudelijke gebied met die 
op het gebied van aansluiting. In 3.3.4 wordt vergeleken hoe ho-instellingen samenwerken met 
Universum- resp. niet-Universumscholen. In 3.3.5 gaan we vervolgens in op de samenhang tussen 
samenwerking tussen ho- en vo-instellingen met de doorstroom van vo-leerlingen met een 

29 Ruwe schatting aan de hand van CBS cijfers over het schooljaar 2006/07. Het aantal eerstejaarsstudenten 
lag op 126.710 (HBO + universiteit), waarbij het aantal geslaagden in het voortgezet onderwijs lag op 
169.690. 
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natuurprofiel naar een hogere bètatechnische opleiding. Ten slotte maken we een vergelijking van 
deze uitkomsten met de resultaten uit de eerder uitgevoerde netwerkanalyse rondom het 
Universum Programma, enerzijds op basis van een harde correlatietest en anderzijds op basis van 
netwerkvisualisaties. 

Voor de interpretatie van de figuren wordt verwezen naar tekstbox in 3.1. 

3.3.1 Vakinhoudelijke samenwerking 

Vakinhoudelijke samenwerking is gedefinieerd als een “relatie met een vo-school gericht op 
ontwikkeling en/of uitwisseling van lesmodules en materiaal op het gebied van bètatechniek 
(havo/vwo)”. Daartoe behoort onder andere het ontwikkelen van lesmateriaal, bijvoorbeeld 
modules voor NLT of Wiskunde D, maar ook de begeleiding van profielwerkstukken (PWS). 

Figuur 2 geeft de structuur van het ho – vo netwerk weer. Het totaalbeeld is dat van een dicht en 
intensief samenwerkend netwerk, waarin onmiskenbaar regionale clusters herkenbaar zijn.30 De 
mate waarin een hoger onderwijsinstelling zich profileert als regionale speler, verschilt overigens 
wel. Zo onderhouden bijvoorbeeld de Universiteit Maastricht, de Hogeschool Zeeland en de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voornamelijk relaties met vo-scholen in dezelfde provincie. 
Ook zijn het Groningse en Twents/Gelderse netwerk duidelijk zichtbaar. Het gevonden 
samenwerkingspatroon tussen ho- en vo-instellingen lijkt te bevestigen dat de Randstedelijke ho-
instellingen door hun geografisch meer centrale ligging in Nederland, minder acteren als regionale 
partners dan de ho-instellingen buiten de Randstad. Zo vormen zich rond de Zuid-Hollandse en de 
Amsterdamse  ho-instellingen relatief hechte netwerken met vo-scholen. Distance matters, 
concludeerde de netwerkanalyse rond het Universum programma al. Deze conclusie wordt hier 
nadrukkelijk bevestigd. Ho-instellingen die geografisch centraal liggen (bijvoorbeeld de Universiteit 
Utrecht), kunnen relatief gemakkelijk betrekkingen aanknopen met vo-scholen uit andere 
provincies die, in termen van aantal kilometers, niet eens zo ver verwijderd zijn van de 
onderwijsinstelling. 

Voor de overzichtelijkheid en presentatie van het netwerk zijn hier alleen de relaties met een 
waarde van 2 of hoger gepresenteerd. Oftewel, alleen niet-eenmalige relaties. Figuur 3 geeft de 
spreiding in de frequentie van het aantal relaties weer. Daaruit blijkt dat er tussen ho- en vo
instellingen in totaal 596 relaties bestaan waarvan de respondenten aangeven dat ze enkele 
keren/dagen per jaar contact hebben. 

30 De kleuren van de knooppunten corresponderen met provincies, zoals aangegeven in Tabel 3. 
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Figuur 2. Vakinhoudelijke samenwerking tussen ho-instellingen en vo-scholen.  

Figuur 3. Aantal relaties uitgezet naar de verschillende frequenties. 
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Legenda: 6 = onregelmatig contact, 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. 

In Figuur 2 is te zien dat de UU een centrale rol speelt in het vakinhoudelijk ho – vo netwerk. Een 
verklaring hiervoor is de al genoemde multiregionale aantrekkingskracht van deze universiteit. Dat 
blijkt ook uit Figuur 4 dat inzoomt op het relatiepatroon van de UU met vo-scholen. De UU 
onderhoudt met tientallen middelbare scholen in Nederland – in de figuur zijn zelfs de laagfrequen
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te relaties achterwege gelaten. Uit dit ego-netwerk24 kunnen we concluderen de UU veel relaties 
met vo-scholen combineert met een hoge gemiddelde intensiteit van samenwerking. 

Figuur 4. Vakinhoudelijke samenwerking van de Universiteit Utrecht met vo-scholen (exclusief laagfrequente 
samenwerking). 

De centraliteit is de Universiteit Utrecht is ook onderzocht aan de hand van de “harde” 
centraliteitsmaten – naast de visualisaties. In Tabel 5 is centraliteit berekend op basis van de 
gestandaardiseerde closeness centraliteit. Bovendien is per Sprintinstelling weergegeven hoeveel 
relaties worden onderhouden en wat de gemiddelde intensiteit is (zie ook sectie 2.3.3). In 
tegenstelling tot Figuur 2 en Figuur 4 zijn in de onderstaande tabel wel laagfrequente relaties 
meegeteld. De figuren zouden namelijk onoverzichtelijk worden met zo veel afzonderlijke lijnen, 
terwijl dit voor de tabelpresentatie geen enkel probleem is. De centraliteitvariabele laat een zeer 
duidelijke knip zien tussen Universiteit Utrecht & Wageningen Universiteit, als koplopers, en de 
rest. Dat heeft overduidelijk te maken met het groot aantal laagfrequente contacten, die beide 
instellingen opvoeren. De gemiddelde intensiteit van Universiteit Utrecht en Wageningen 
Universiteit ligt dan ook lager dan die van, bijvoorbeeld, de Haagse Hogeschool en Avans. De 
scores van die twee Sprintuniversiteiten hebben veel invloed op de subpopulatiegemiddelden op de 
variabelen “aantal relaties” en “gemiddelde intensiteit”. Zo werken Sprintuniversiteiten gemiddeld 
met 106 middelbare scholen samen (gemiddelde intensiteit van 1,7 op een 5-puntsschaal, zoals is 
geïntroduceerd in 2.3.3) en Sprinthogescholen met 26 scholen (gemiddelde intensiteit van 2,3). In 
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Tabel 5 zijn overigens alleen de Sprintinstellingen opgenomen; niet alle actoren in het netwerk. 
Immers, dan zouden alle middelbare scholen ook genoemd moeten worden. Het aantal scholen is 
daar te omvangrijk voor. Enfin, als we kijken naar middelbare scholen met de hoogste indegree 
score, ofwel de scholen die door de meeste Sprintinstellingen zijn genoemd als partner, dan gaat 
het om: het Coornhert Gymnasium in Gouda (8 keer genoemd), Petrus Canisius College in 
Alkmaar, Sint Stanislas College in Delft, Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden, Gymnasium Apeldoorn, 
Greijdanus College in Zwolle, Theresialyceum in Tilburg en Vechtdal College in Hardenberg 
(allemaal 7 keer genoemd). 

Tabel 5 Centraliteitsmaten op actorniveau in het ho-vo materiaalnetwerk 

Sprintinstelling Centraliteit* Degree Gem. freq. 

Universiteit Utrecht 0,95 529 1,6 

Wageningen Universiteit & Research Centre 0,646 358 1,6 

Rijksuniversiteit Groningen 0,236 132 1,6 

Vrije Universiteit Amsterdam 0,17 94 1,1 

Hogeschool INHOLLAND 0,127 71 1,5 

Haagse Hogeschool 0,104 57 2,6 

Avans Hogeschool 0,1 56 2,7 

Universiteit van Amsterdam 0,1 55 1,8 

Universiteit Twente 0,097 54 2,5 

Erasmus Medisch Centrum 0,061 34 1,5 

Saxion Hogescholen 0,059 33 3,2 

Radboud Universiteit Nijmegen 0,048 27 3,3 

Hanzehogeschool Groningen 0,047 26 1,1 

NHTV Internationale Hogeschool Breda 0,047 26 2,3 

Technische Universiteit Eindhoven 0,047 25 3,4 

Hogeschool van Amsterdam 0,045 25 3,0 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 0,045 25 2,2 

Hogeschool Zuyd 0,045 24 3,0 

Hogeschool Leiden 0,038 21 2,3 

Technische Universiteit Delft 0,038 20 3,0 

Fontys Hogescholen 0,03 17 1,8 

Hogeschool Zeeland 0,03 16 1,8 

Universiteit Maastricht 0,027 14 2,2 

Christelijke Hogeschool Windesheim 0,025 14 2,4 

Hogeschool Rotterdam 0,025 14 2,3 

Universiteit Leiden 0,02 11 4,0 

Universiteit van Tilburg 0,018 10 2,6 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 0,011 6 2,0 

Stenden Hogeschool 0,009 5 1,0 

Hogeschool Utrecht31  0 0 0,0 

* gemeten aan de hand van de 
gestandaardiseerde closeness waarde 

In de enquête is onderscheid gemaakt tussen vakinhoudelijke samenwerking in termen van 
lesmateriaal ontwikkelen en de begeleiding van profielwerkstukken. Daarnaast is de mogelijkheid 

31 De Hogeschool Utrecht heeft in de vragenlijst aangegeven niet met scholen op de inhoud van bètamateriaal 
samen te werken, maar wel met veel scholen op aansluitingsvraagstukken. Om die reden is de score in deze 
tabel voor de hogeschool 0. In de volgende sectie (3.3.2) is de Hogeschool Utrecht wel duidelijk zichtbaar in 
het netwerk. 
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geboden om naast deze twee antwoordcategorieën een andere, nader te bepalen invulling van de 
relatie aan te geven.32 Figuur 5 geeft aan hoe het totaal aantal relaties is verdeeld over deze 
subcategorieën. De eerste kolom toont het totale aantal relaties (1799) op vakinhoudelijk gebied, 
kolom twee geeft aan dat in 398 van deze relaties (22%) lesmateriaal wordt ontwikkeld; het 
aandeel profielwerkstukbegeleiding valt relatief hoog uit (40%). Het begeleiden van profielwerk
stukken kan overigens in de aard, omvang en intensiteit zeer divers zijn: denk aan één 
expertinterview met een hoogleraar of universitair (hoofd)docent versus structurele begeleiding 
van middelbare scholieren die een reeks van proeven uitvoeren in het laboratorium.  

Figuur 5. Vakinhoudelijke samenwerking tussen ho en vo, naar (i) lesmateriaal ontwikkelen, (ii) proefwerk
stukken en (iii) anders/niet gespecificeerd. 
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In Tabel 6 is de inhoudelijke samenwerking, anders dan ontwikkeling van lesmateriaal en 
begeleiding van profielwerkstukken, gespecificeerd. Sprintinstellingen noemen vooral netwerkbij
eenkomsten, NLT-meetings en het fungeren als vraagbaak. 

Tabel 6. Vakinhoudelijke samenwerking tussen ho en vo, specificatie van andere activiteiten dan ontwikkeling 
van lesmateriaal en begeleiding van profielwerkstukken. 

Andere activiteit (vakinhoudelijk) Aantal 
Netwerkbijeenkomsten NLT, scholing docenten, helpdesk functie landelijk 203 
Vraagbaak, poster 83 
Ontwikkeling wiskunde D modules 70 
Mobiele practica, vraagbaak 54 
Bètapartner 45 
Bijeenkomst NLT 39 
Op- / begeleiding docenten 34 
Samenhang tussen natuur- en wiskunde 31 
Regulier contact 28 
Labstages 22 
Mobiele practica, vraagbaak, poster 19 
Technasium 19 
Bètapartner/NLT 16 
NLT 15 
Bèta1op1 14 
Master course 14 

32 De antwoordcategorieën zijn sluiten elkaar niet uit. Een ho-instelling kan dus zowel met een vo-school 
lesmodules voor scheikunde ontwikkelen als leerlingen begeleiden bij hun profielwerkstukonderzoek. 
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High Tech Challenge 12 
Bijscholing, vraagbaak 11 
Congres & mastercourse 11 
JSL + Lapp-top for teachers 11 
Op wachtlijst 11 
Klassikaal scholenbezoek 10 
Netwerkbijeenkomst, decanendag 10 

3.3.2 Aansluiting tussen vo en ho 

Aansluiting op het hoger onderwijs is gedefinieerd als een “relatie met een vo-school gericht op 
verbetering van de aansluiting op bètatechnische vervolgopleidingen in het hoger onderwijs”. 
Hierbij moet gedacht worden aan profielkeuzebegeleiding, studiekeuzebegeleiding en het 
uitwisselen van studenten. 

Figuur 6 presenteert de netwerkvisualisatie voor samenwerking op het gebied van ho – vo 
aansluiting. Ook hier hebben we om redenen van overzichtelijkheid laagfrequente contacten 
achterwege gelaten.  

Figuur 6. Aansluitingsnetwerk van Sprintinstellingen met vo-scholen. 

Nog sterker dan het geval is bij vakinhoudelijke samenwerking komt in dit figuur de geografische 
clustering in de samenwerking op het gebied van ho – vo aansluiting naar voren. Zo is er rond de 
Twentse ho-instellingen een relatief op zichzelf staand netwerk met Twentse en Gelderse vo
scholen waarneembaar. De Groningse en Maastrichtse universiteiten en de Hogeschool Zeeland 
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vallen in negatieve zin op door het nagenoeg ontbreken van een regionaal netwerk op aanslui
tingsgebied. Daarnaast valt op dat Wageningen Universiteit een linking pin functie vervult tussen 
het Utrechtse netwerk en het netwerk van vo-scholen rond de Radboud Universiteit en een aantal 
Brabantse scholen. Met andere woorden, de WUR is indirect verbonden met de UU en de RU via 
één of meer vo- scholen.33 Figuur 7 geeft dit meer gedetailleerd weer. 

33 De HAN ontbreekt in dit netwerk door het uitfilteren van laagfrequente relaties.  
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Figuur 7. Samenwerking tussen de UU en vo-scholen op aansluitingsgebied. 

Aan de ene kant is de WUR via het Kandinsky College (brin: 02ST00) verbonden aan de Avans 
Hogeschool en de Radboud Universiteit. Aan de andere kant maken Het Streek in Ede (brin: 25GE) 
en RSG Pantarijn in Wageningen (brin: 16YV) de connectie met de UU zichtbaar. Betrokken 
instellingen delen door het overwegend regionale karakter van hun instroom dezelfde catchment 
area en treden dan ook vaak beide op als counterpart in het (regionaal) netwerk met “hun” vo
scholen. Zo onderhouden de meeste vo-scholen die contact hebben met de RU, ook een relatie 
met Avans Hogescholen. 
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Figuur 8 geeft aan hoe frequent ho-instellingen contact hebben met vo-scholen op aansluitingsge
bied. De laagfrequente contacten komen, haast vanzelfsprekend, het meest voor. Toch zijn er 380 
contacten in totaal waarbij de partners, Sprintinstellingen en middelbare scholen, elkaar ten 
minste maandelijks zien of spreken over aansluitingsvraagstukken.  

Figuur 8. Aantal relaties uitgezet naar de verschillende frequenties 
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Legenda: 6 = onregelmatig contact, 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. 

In Tabel 7 is per Sprintinstelling weergegeven wat de scores op de centraliteitsmaten zijn 
(closeness centraliteit en degree centraliteit) als ook de gemiddelde intensiteit van relaties. Het 
patroon komt sterk overeen met de tabel van het vakinhoudelijke netwerk. Dat wil zeggen dat 
enkele universiteiten zeer veel relaties opgeven (> 500) en daardoor sterk de distributie van 
closeness centraliteit beïnvloeden. Eveneens heeft dat gedrag veel invloed op de subpopulatiege
middelden. Zo geven Sprinthogescholen aan gemiddeld 50 contacten te onderhouden met een 
gemiddelde intensiteit van 1,8; Sprintuniversiteiten scoren met een gemiddelde van 134 relaties 
stukken hoger op de degreewaarde. Door de vele laagfrequente contacten van de Universiteit 
Twente en Universiteit Utrecht valt de gemiddelde intensiteit voor universiteiten met 1,5 wel iets 
lager uit. Vreemd is dat natuurlijk niet: het is ondenkbaar dat een universiteit met meer dan 500 
middelbare scholen samenwerkt en dat ook nog eens zeer intensief doet; laten we zeggen ten 
minste maandelijks. De laagfrequente contacten zijn nu veelal brede voorlichtingsactiviteiten of 
het verspreiden van voorlichtingsmateriaal onder (zo goed als) alle middelbare scholen in 
Nederland. De meest centrale middelbare scholen zijn het Alfrink College in Zoetermeer en het 
Dongemond College in Raamsdonkveer (9 keer genoemd). Verder zijn er 18 scholen die met 8 
Sprintinstellingen kennis uitwisselen over oriëntatievraagstukken of gebruik maken van de 
voorlichtingsactiviteiten van Sprintinstellingen. Het gaat dan onder andere om het Stanislas 
College en Visser ’t Hooft Lyceum – scholen die ook een vrij prominente plaats innamen in het 
vakinhoudelijke netwerk.  

Tabel 7 Centraliteitsmaten op actorniveau in het ho-vo aansluitingsnetwerk 

Sprintinstelling Centraliteit* Degree Gem. freq. 

Universiteit Twente 0,95 528 1,2 

Universiteit Utrecht 0,95 527 1,1 

Vrije Universiteit Amsterdam 0,345 193 1,1 

Universiteit Leiden 0,279 155 2,4 

Hogeschool Leiden 0,225 124 1,6 

Avans Hogeschool 0,211 117 2,0 

Hogeschool Rotterdam 0,184 102 1,8 

Hogeschool Utrecht 0,163 89 1,3 

Technische Universiteit Eindhoven 0,156 86 1,7 

Fontys Hogescholen 0,12 67 1,2 
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Universiteit van Amsterdam 0,113 63 3,2 

Haagse Hogeschool 0,104 57 2,6 

Technische Universiteit Delft 0,098 54 2,2 

Rijksuniversiteit Groningen 0,091 51 1,6 

Hogeschool van Amsterdam 0,086 48 1,9 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 0,086 48 1,7 

Christelijke Hogeschool Windesheim 0,061 33 1,7 

Hogeschool Zuyd 0,061 33 2,0 

Radboud Universiteit Nijmegen 0,055 31 3,4 

Saxion Hogescholen 0,048 26 2,1 

NHTV Internationale Hogeschool Breda 0,047 26 2,3 

Hanzehogeschool Groningen 0,041 23 2,0 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 0,032 18 2,0 

Universiteit Maastricht 0,027 14 2,1 

Wageningen Universiteit & Research Centre 0,023 13 2,8 

Hogeschool Zeeland 0,021 12 2,3 

Erasmus Medisch Centrum 0,021 12 1,8 

Stenden Hogeschool 0,018 10 2,0 

Hogeschool INHOLLAND 0,014 9 1,2 

Universiteit van Tilburg 0,004 2 1,0 

* gemeten aan de hand van de 
gestandaardiseerde closeness waarde 

In de vragenlijst is bij de aansluitingsproblematiek onderscheid gemaakt naar profielkeuzebegelei
ding, studiekeuzebegeleiding, student-assistentschappen, personeelsmobiliteit (zowel van ho naar 
vo als vice versa) en de terugkoppeling van resultaten van oud-leerlingen. Ook is de respondenten 
gelegenheid gegeven voor vrije invoer en sluiten de antwoordcategorieën elkaar niet uit. In Figuur 
9 is te zien hoe het totale aantal relaties is verdeeld over deze antwoordcategorieën. 

Figuur 9. Samenwerking tussen ho- en vo-instellingen op aansluitingsgebied, naar (i) profielkeuze, (ii) 
studiekeuze,(iii) student-assistent, (iv) uitwisseling van docenten, (v) terugkoppeling van oud-leerlingen, en 
(vi) anders/niet gespecificeerd. 
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23% van de relaties tussen ho- en vo-instellingen heeft betrekking op het bieden van profielkeu
zebegeleiding en 21% op het terugkoppelen van studieresultaten. Niet verassend wordt het meest 
samengewerkt in studiekeuzebegeleiding: 44%. Tabel 8 geeft een overzicht van antwoorden op de 
“overige”-categorie: 

38 



Tabel 8. Andere activiteiten ingevuld bij de subcategorie (iii) anders 

Andere activiteit (vakinhoudelijk) Aantal 
Toesturen krant 514 
Onderwijs voor leerlingen, excursiemogelijkheden, practicummogelijkheden 347 
Wiskunde B dagen 137 
Accountgesprek 73 
Its Academy 48 
Conferentie Wiskunde D/NLT 32 
Junior TUD 29 
Aansluitschool 24 
Sprint-UP 24 
Groepsbezoek 22 
Platformschool 22 
Geotruck 18 
Voorlichting & activiteiten in het kader van aansluitingsnetwerk VO-HO 18 
Leerlingen participeren in JCU programma 15 
Bèta1op1 14 
Docentenavond 12 
voorlichting 12 
Bèta1op1, aansluitschool 11 
Netwerkverband 11 

3.3.3 Vakinhoudelijke samenwerking en aansluiting in het ho – vo netwerk vergeleken 

In Tabel 9 worden de samenwerkingspatronen binnen het ho – vo netwerk vergeleken tussen de 
twee onderscheiden samenwerkingsdomeinen: vakinhoudelijke samenwerking en samenwerking 
op het gebied van de aansluiting tussen ho en vo.  

Tabel 9. Metrics: samenwerking tussen ho en vo op vakinhoudelijk resp. aansluitingsgebied. 

Variabele Vakinhoudelijk Aansluiting 
Subgroepen 293 288 
Dichtheid 1,6% 1,2% 
Actoren 562 564 
Aantal relaties 1799 2562 
Gem. frequentie 1,86 1,58 
P-waarde 3346 4048 

Daarbij hanteren we de volgende metrics:  

- Aantal subgroepen. Tussen de twee onderscheiden domeinen verschilt het ho – vo netwerk 
slechts in geringe mate in termen van het aantal subgroepen.  

- Dichtheid van het netwerk is bij vakinhoudelijke samenwerking duidelijk hoger dan in 
termen van de aansluiting tussen ho en vo (vergelijk op Figuur 3 met Figuur 6). 

- Aantal actoren is voor beide samenwerkingsdomeinen vrijwel gelijk. 

- Aantal relaties tussen deze actoren: in termen van vakinhoudelijke samenwerking onder
scheiden vooral de UU en de UT zich van de rest met 528 resp. 529 contacten met vo
scholen, met de WUR en de VU direct in het kielzog. Als we het aantal relaties hanteren als 
benchmark neemt de hogeschool met het grootste aantal relaties met vo-scholen een 7e 

plek in. Op aansluitingsgebied onderhouden de ho-instellingen duidelijk meer relaties 
(2562, inclusief laagfrequente contacten) met vo-scholen dan op het gebied van vakinhou
delijke samenwerking (1799). 

- De gemiddelde frequentie van vakinhoudelijke samenwerking met vo-scholen ligt op 1,86 
(waarbij score ‘6’ – het onregelmatige contact - is beschouwd als waarde 0,5). Bij deze 
maatstaf laten de ho-instellingen slechts geringe verschillen zien (standaarddeviatie = 
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34 

0,82). Op aansluitingsgebied bedraagt de gemiddelde frequentie 1,58, aanzienlijk lager 
dan bij vakinhoudelijke samenwerking. 

- De P-waarde 34 bedraagt bij vakinhoudelijke samenwerking 4048 tegen 3346 bij de 
aansluiting tussen ho en vo. Kortom, hoewel de vakinhoudelijke contacten intensiever zijn, 
is het aansluitingsnetwerk in de breedte (aantal relaties) zodanig sterker dan het vakin
houdelijke netwerk, dat de overall score (P) voor aansluitingsvraagstukken hoger uitvalt. 

3.3.4 Vergelijkende analyse HO - UP scholen 

In de inleiding van deze rapportage hebben wij gesteld dat resultaten uit de Makelen & Schakelen 
studie gevalideerd kunnen worden. Immers, in die studie is gevraagd aan Universumscholen naar 
hun samenwerkingsverbanden met - onder andere - hoger onderwijsinstellingen; in deze studie 
hebben wij aan Sprintinstellingen (HO) een soortgelijke vraag voorgelegd. De content, materiaal
aan aansluitingscontacten, en de intensiteit van samenwerking zijn in beide vragenlijst identiek 
gedefinieerd. Zodoende is het mogelijk om te kijken naar de wederkerigheid van samenwerkings
verbanden tussen middelbare scholen en hoger onderwijsinstellingen. Onderstaand presenteren 
wij de resultaten van de vergelijking. 

Figuur 10 geeft de samenwerking tussen de Universumscholen en de hoger onderwijsinstellingen 
weer op het gebied van materiaalontwikkeling; vakinhoudelijke contacten zogesteld. Hierbij geeft 
de linkerfiguur het perspectief vanuit VO weer (dus vanuit de vorige netwerkanalyse) en de 
rechterfiguur het perspectief vanuit HO (huidige netwerkanalyse). Beide figuren zijn zo 
gepresenteerd dat de middelbare scholen in de buitenste ring zijn geplaatst. Als we globaal de 
twee netwerken bekijken, op netwerkniveau, valt direct het aantal pijlen op. De overvloed aan 
pijlen in de rechterhelft van de figuur wordt veroorzaakt door de Universiteit Utrecht en 
Wageningen Universiteit. Beide instellingen geven honderden scholen op (>500), waarmee zij 
eenmalig of jaarlijks informatie uitwisselen. Intensief is die relaties zodoende niet; denk aan het 
verspreiden van posters met interessante onderzoeksresultaten – gekoppeld aan het wekken van 
interesse in een bepaalde studierichting – of het zijn van een (telefonische) vraagbaak voor 
bètadocenten op middelbare scholen. Uit de vergelijking van de twee helften van Figuur 10 volgt 
dat Universumscholen dat contact veelal niet opgeven of zich minder bewust zijn van die relatie. 
Los van die laagfrequente contacten, die uit de Makelen & Schakelen studie nauwelijks naar voren 
kwamen, zijn de verschillen tussen beide perspectieven minimaal. De meeste hoogfrequente 
contacten kunnen dan ook bevestigd worden.  

De P-waarde geeft een aanduiding van de kwaliteit van het netwerk (als geheel) waarbij zowel de 
kwantitatieve omvang als de intensiteit is meegenomen. P is de som van de mate van interactie  I x de 

6 

frequentie F van die specifieke mate van interactie i : P =∑Fi × I waarbij F6 = 0,5  (zie sectie 2.3.3). 
1 
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Figuur 10. Samenwerking tussen Universumscholen en ho-instellingen op het gebied van vakinhoud vanuit beide perspectieven 

Vanuit VO perspectief (indegree) Vanuit HO perspectief (outdegree) 
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Als we gedetailleerder kijken naar de twee netwerken en deze vergelijken op actorniveau  zien we 
de Universiteit Utrecht (UU) en de Wageningen Universiteit en Researchcentrum het meest 
centraal staan vanuit het VO-perspectief. Dit houdt in dat deze universiteiten de meeste relaties 
hebben met vo-scholen. Dezelfde conclusie konden we trekken uit de visualisatie vanuit het ho-
perspectief. De afstand tussen de koplopers UU en WU en de volgers is in het ho-perspectief 
overigens groter. De verklaring ligt in het groot aantal laagfrequente contacten van de koplopers; 
zoals we zojuist uiteengezet hebben. Daarnaast komen nog meer sterke gelijkenissen naar voren. 
Zo lijkt het cluster in Noord-Holland (Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam en de 
Hogeschool van Amsterdam) qua centraliteit bijna identiek in beide netwerken. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat zowel de middelbare scholen als de Sprintinstellingen de relaties op eenzelfde 
manier percipiëren. Verdere overeenkomsten zien we ook bijvoorbeeld bij Avans Hogeschool 
(Ava). De relatie tussen die instellingen en het Newmancollege, RSG ’t Rijks en KSG Etten-Leur 
wordt niet alleen bevestigd, ook de intensiteit van die relaties komt in beide perspectieven 
overeen. 

Naast overeenkomsten zijn er ook verschillen aan te wijzen op het gebied van vakinhoudelijke 
samenwerking op actorniveau; nuanceverschillen veelal. Zo zien we de Technische Universiteit 
Delft (TUD) bij de visualisatie vanuit het vo-perspectief meer naar het centrum bewegen dan 
vanuit ho-perspectief. Er blijken iets meer vo-scholen te zijn die zeggen met de TU Delft samen te 
werken dan dat deze instelling zelf het aantal contacten percipieert. Een verklaring hiervoor zou 
eerder genoemde overzicht van de respondent kunnen zijn. Overigens komt de regionale structuur 
van Zuid-Holland, waar de Technische Universiteit Delft een belangrijke rol in speelt, wel degelijk 
sterk overeen. Kortom, het lijkt er op alsof meer scholen buiten de regio de universiteit hebben 
aangeduid als partner (Makelen & Schakelen studie), dan dat die relaties door de universiteit 
worden herkend. Een tegengesteld beeld zien we bij de Rijksuniversiteit Groningen. Die 
universiteit is in de eerdere studie vooral door lokale en regionale partners genoemd, terwijl zij zelf 
een zeer uitgebreid netwerk noemen. Een netwerk dat duidelijk verder reikt dan de regio 
Groningen. Een voorzichtige verklaring vinden wij als de ingevulde vragenlijst van de RUG meer in 
detail bekeken wordt. Dan blijkt namelijk dat de grote spreiding voornamelijk ontstaat door veel 
profielwerkstukcontacten. Aangezien het profielwerkstuk voor een belangrijk deel individueel of in 
kleine groepjes van leerlingen wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat Universumcontactpersonen 
soms in mindere mate zicht hebben op die relatie. Er is dan meer informeel contact tussen 
leerlingen en onderzoekers van de universiteit, die helpen bij proeven of meetapparatuur ter 
beschikking stellen, zonder dat de middelbare school een zeer nadrukkelijke rol heeft. 

Naast contact over vakinhoudelijk zaken is in deze studie ook gekeken naar contact op het gebied 
van aansluiting. Figuur 11 geeft de aansluitingscontacten tussen Universumscholen en 
Sprintinstellingen weer.  
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Figuur 11. Samenwerking tussen Universumscholen en ho-instellingen op het gebied van aansluiting vanuit beide perspectieven 

Vanuit VO perspectief (indegree) Vanuit HO perspectief (outdegree) 
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Alhoewel de figuren sterk lijken te verschillen blijkt bij nadere analyse weinig verschil te 
zitten in de allocatie van de actoren in het netwerk zoals dat hierboven is gevisualiseerd 
naar de degree waarden. Immers, de figuur wordt sterk beïnvloed door de vele contacten 
die genoemd zijn door de UU en Universiteit Twente (UT). Wederom zijn het laagfrequente 
relaties die blijkbaar eerder door middelbare scholen niet zijn aangemerkt. De hoogfre
quente relaties met middelbare scholen, aangegeven door alle Sprintcoördinatoren, komen 
nagenoeg overeen met de respons van middelbare scholen – uit de eerdere netwerkstudie. 

3.3.5 Kennisintensieve samenwerking tussen vo-scholen en ho-instellingen 

Het Sprint programma beoogt uiteindelijk de uitstroom van bètatechnisch gediplomeerde 
ho-studenten naar de arbeidsmarkt te vergroten. Een belangrijke determinant van deze 
uitstroom is de instroom van vo-leerlingen, doorgaans met een natuurprofiel, in het ho. 
Deze instroom wordt op zijn beurt in belangrijke mate bepaald door enerzijds het aandeel 
vo-leerlingen dat kiest voor en ook eindexamen doet in een natuurprofiel (de “N-score”) en 
het aandeel van deze leerlingen dat kiest voor een hogere bètatechnische vervolgopleiding 
(de “doorstroomquote”). Samenwerking tussen ho-instellingen en vo-scholen vormen een 
belangrijk middel om effectief te werken aan zowel een hogere N-score als een hogere 
doorstroomquote. De “relatie” tussen een vo-school en een ho-instelling kan ook worden 
uitgedrukt aan de hand van instroomcijfers: als veel leerlingen van vo-school A kiezen voor 
een vervolgopleiding aan ho-instelling X, dan kan dat als een sterke relatie worden 
aangeduid die bestaat uit de instroom van studenten. Beide relationele variabelen 
(samenwerking en instroom) kunnen samenhang vertonen. Een correlatietoets geeft 
uiteindelijk aan in hoeverre intensieve samenwerking tussen ho en vo samenhangt met 
een hoge instroom van studenten. 

Bij de correlatietoets, een QAP analyse, gaan we uit van specifieke celvulling in de matrices 
van Figuur 12. Per cel is de intensiteit van een relatie tussen “ho-instelling x” en “vo-school 
y” aangegeven. Deze celvulling wordt vergeleken met het zowel het aantal als het 
aandeel 35 studenten dat slaagt voor het havo- of vwo-examen op “vo-school x” en 
vervolgens start met een bètatechnische vervolgopleiding op “ho-instelling y”. Aan de hand 
van deze analyse kan uiteindelijk vastgesteld worden in welke mate de intensiteit van 
samenwerking tussen ho en vo een voorspellende factor is voor de daadwerkelijke 
instroom van studenten van een vo-school naar een bepaalde ho-instelling. 

35 Gecorrigeerde maat aan de hand van het totale aantal studenten met een N-profiel. 
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Figuur 12. Principe van de correlatie analyse: samenhang tussen instroomcijfers en intensiteit van 
samenwerking 

VO1 VO2 VO3 VO4 VO5 VO n 
Hogeschool 1 1 0 0 0 5 0 
Hogeschool 2 0 0 0 0 0 0 
Hogeschool n 5 0 1 0 2 2 
Universiteit 1 2 2 1 5 2 2 
Universiteit 2 4 0 0 0 0 6 
Universiteit n 0 3 5 1 0 0 

VO1 VO2 VO3 VO4 VO5 VO n 
Hogeschool 1 12  2  0  0  23  8  
Hogeschool 2 6  0  4  11  9  3  
Hogeschool n 18 7 15 2 2 0 
Universiteit 1 7  0  0  17  3  10  
Universiteit 2 3  22  0  14  8  5  
Universiteit n 12 6 3 4 0 16 

Intensiteit van samenwerking 

Instroom studenten 

Hoewel de QAP analyse uitgaat van celwaarden in twee matrices, is de output een 
“gewone” Pearson correlatiecoëfficiënt r. Dit indexgetal geeft de mate van lineaire 
samenhang tussen de twee gegevensverzamelingen aan, en ligt altijd tussen de -1 en +1. 
Als x steekproefgemiddelde van de frequentie van samenwerking is, en y het steekproef
gemiddelde van de instroom naar de betreffende ho-instelling, geldt de volgende formule: 

In deze analyse zijn de instroomcijfers opgesplitst naar havo en vwo. Havisten kunnen 
immers niet (direct) kiezen voor een universitaire opleiding, terwijl gediplomeerde vwo’ers 
wel direct kunnen kiezen voor een hbo-opleiding. Voor de QAP-analyse zijn de instroomcij
fers van het schooljaar 2006-2007 gebruikt. Daarnaast is geen gebruik gemaakt van de 
waarden 0 bij de samenwerkingsvariabelen. Het is namelijk niet eenduidig uit de data te 
halen of een samenwerking daadwerkelijk de waarde 0 heeft, of dat deze relatie 
gewoonweg niet bestaat. Hiervoor zou informatie beschikbaar moeten zijn of ho-
instellingen bewust gekozen om geen samenwerking aan te gaan met een middelbare 
school of niet. Zoals gezegd, omdat de data hierin niet toereikend is zijn alleen de waarden 
met een samenwerkingsfrequentie 1 of hoger meegenomen in de analyse. 

Als eerste hypothese formuleren we:  

1.	 De mate van vakinhoudelijke en aansluitingssamenwerking tussen vo-scholen en 
hogescholen hangt samen met het aantal en aandeel instromende bètastudenten 
vanuit de havo. 

Op het gebied van vakinhoudelijke samenwerking wordt deze hypothese niet bevestigd 
voor het absolute aantal studenten dat doorstroomt naar een bètatechnische opleiding 
(r=0,131; p=0,159) bij N=117 (het aantal relaties). Eenzelfde conclusie kunnen we 
trekken als we kijken naar  het percentuele aandeel van studenten en samenwerking op 
vakinhoudelijk gebied. Hier zien we zodoende wederom geen significantie (r=0,082; 
p=0,412). Op het domein van de aansluiting tussen ho en vo kan er echter een andere 
conclusie getrokken worden. In het geval van de absolute doorstroom van studenten naar 
het bèta hogeronderwijs is wel degelijk een significante correlatie aanwezig (r=0,148; 
p<0,05). Echter, net als bij de vakinhoudelijke samenwerking, is er ook hier op het gebied 
van aansluiting geen relatie aanwezig tussen de samenwerking op aansluitingsgebied en 
het percentage studenten dat doorstroomt (r=0,132; p=0,092). 
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2.	 De mate van vakinhoudelijke en aansluitingssamenwerking tussen vo-scholen en 
ho-instellingen hangt samen met het aantal en aandeel instromende bètastudenten 
vanuit het vwo. 

De tweede hypothese kent een bredere insteek dan de eerste, omdat naast hogescholen 
ook universiteiten worden meegenomen. Statistische koppeling van het vakinhoudelijke 
netwerk met de instroom duidt op een significant verband bij de doorstroom van het aantal 
studenten (r=0,297; p<0,01). Bij dezelfde statische toets op het aandeel van studenten 
toepassen blijkt hier geen significant resultaat (r=0,085; p=0,095). Ook bij het 
aansluitingsnetwerk vinden we een significant verband bij het absolute aantal studenten 
dat kiest voor een bèta opleiding (r=0,308; p<0,01). Echter, evenals bij vakinhoudelijke 
samenwerking, blijkt ook hier geen correlatie te bestaan tussen het aandeel doorstroom 
bètastudenten en de samenwerking op het gebied van aansluiting (r=0,015; p=0,740). 

Kortom, aansluitingsnetwerken lijken belangrijker te zijn voor doorstroom dan inhoudelijke 
netwerken. Vreemd is dat niet. Enkele, niet-uitputtende, verklarende factoren zijn:  

(i)	 Zichtbaarheid - een hogeschool of universiteit is erg zichtbaar bij voorlichtings
activiteiten, terwijl het samen werken aan nieuw materiaal ook ‘achter de 
schermen’ kan gebeuren; 

(ii)	 Geografische nabijheid – de locatie van scholen kan zowel bepalend zijn voor 
voorlichtingsactiviteiten als instroom van leerlingen; 

(iii)	 Doelstelling van de activiteit – een inhoudelijke samenwerking wordt veelal 
gedaan om de kwaliteit van het materiaal, en dus het onderwijs, te verbeteren. 
Aansluitingsactiviteiten zijn daarentegen direct bedoeld om leerlingen te en
thousiasmeren en de kans op instroom te vergroten. 

3.4 Samenwerking met mbo-scholen 

De samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en instellingen voor middelbaar 
beroepsonderwijs heeft – wat het ho betreft – vooral betrekking op de hogescholen, gezien 
de doorstroom van mbo-studenten naar het hbo (mbo’ers kunnen immers niet rechtstreeks 
doorstromen naar het wo). Indirect heeft de samenwerking tussen mbo- en ho-instellingen 
echter ook betrekking op de universiteiten, via de bètavakvernieuwing en de kwaliteit van 
het bètaonderwijs (denk ook aan het delen van onderzoeksfaciliteiten/laboratoria en 
andere “shared services”). De rol van de universiteiten hierin bestaat vooral uit het bieden 
van wetenschappelijke uitdaging en nieuwe vakinhoudelijke inbreng. Om zicht te krijgen op 
de domeinen van samenwerking tussen ho en mbo is er in de vragenlijst een uitsplitsing 
gemaakt naar vakinhoudelijke samenwerking (3.4.1) en aansluiting op het ho (3.4.2). Voor 
de interpretatie van de figuren wordt verwezen naar tekstbox in 3.1. 

3.4.1	 Vakinhoudelijke samenwerking 

Vakinhoudelijke samenwerking definiëren we als “een relatie tussen een ho- en een mbo-
instelling gericht op de ontwikkeling en/of uitwisseling van lesmodules en materiaal op het 
gebied van bètatechniek”. 
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Figuur 13 geeft het vakinhoudelijke netwerk van Sprintinstellingen met mbo-instellingen 
weer. Uit deze figuur blijkt dat de samenwerking tussen ho- en mbo-instellingen een 
overwegend regionaal karakter heeft. De subgroepen vallen weliswaar niet naadloos samen 
met de indeling in provincies, maar er is ontegenzeglijk sprake van een zekere 
geografische clustering in de netwerkvorming tussen ho- en mbo-instellingen. Zo is 
linksonder in de figuur een cluster van instellingen uit Noord- en Zuid-Holland (licht- resp. 
donkergroen), rondom de Hogeschool van Amsterdam en de Haagse Hogeschool. 
Rechtsboven in 
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Figuur 13 zijn Limburgse (lichtblauw, rond Hogeschool Zuyd) en Gelderse clusters (paars, 
rond de HAN en de WUR) te zien. Voor de samenwerkingspatronen tussen deze instellingen 
lijkt fysieke nabijheid een belangrijke bepalende factor. 

Opvallend is dat in het ho – mbo netwerk hogescholen sterker vertegenwoordigd zijn dan 
universiteiten: 16 hogescholen versus vier universiteiten. Deze dominante rol van 
hogescholen in het ho – mbo netwerk hangt direct samen met de substantiële – en ook 
natuurlijke - doorstroom van mbo’ers naar het hbo. Daarnaast valt in 
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Figuur 13 de centrale plaats op van de Universiteit Utrecht. De UU verzorgt onder andere 
trainingen voor docententeams (wiskunde & didactiek). Ook worden studie- en 
discussiebijeenkomsten georganiseerd in het kader van het nieuwe raamwerk ‘reke
nen/wiskunde op het MBO”. De Universiteit betrekt nadrukkelijk ROC’s uit de regio bij die 
discussiebijeenkomsten. Daarnaast zijn medewerkers van de UU betrokken bij de 
Expertgroep Doorlopende Leerlijnen (Commissie Meijerink). Om hun standpunt te bepalen 
hebben de experts van de UU meerdere sessies gehouden met MBO-docenten. Ten slotte 
ondersteunt de universiteit ongeveer 20 ROC’s op het gebied van een digitale oefenomge
ving voor rekenen en wiskunde: WiswebPlus. Het gaat dan om adviezen een afstand, het 
vervullen van een helpdesk functie zogesteld, en scholing van docententeams. Gezien deze 
centrale plaats lichten we in Figuur 14 de UU samen met de Hogeschool Utrecht uit voor 
een vanuit geografisch oogpunt volledig overzicht. Beide Utrechtse ho-instellingen 
onderhouden redelijk intensieve relaties met een groot aantal mbo-instellingen. Bij de UU 
zien we geen geografische clustering, bij de HU wel in lichte mate. Van de zeven mbo-
instellingen waarmee zij samenwerken liggen er drie in dezelfde provincie. 
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Figuur 13. Vakinhoudelijke samenwerking tussen mbo- en ho-instellingen 
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Figuur 14. Uitwerking: vakinhoudelijke samenwerking tussen Hogeschool Utrecht en Universiteit 
Utrecht met mbo-instellingen. 

De centraliteit van de Universiteit Utrecht hebben wij ook nogmaals uitgedrukt in termen 
van de closeness en degree centraliteit. Deze maten zijn gepresenteerd in Tabel 10. In de 
tabel zijn overigens alleen de Sprintinstellingen weergegeven die überhaupt contacten 
hebben met MBO instellingen. Om die reden zijn veel universiteiten buiten beschouwing 
gelaten. Zoals we eerder hebben gemeld: hoewel de Universiteit Utrecht de lijst met MBO-
contacten aanvoert, zijn het vooral de hogescholen die intensieve relaties aangaan. Dit 
resultaat past in het beeld van de onderwijsketen. Zo is het voor afgestudeerde MBO 
studenten mogelijk om aansluitend op hun MBO opleiding een HBO-bachelor te halen. De 
directe overstap voor deze studenten naar het wetenschappelijk onderwijs is uitgesloten. 
Het is om die reden voor de hand liggend dat Sprinthogescholen in toenemende mate de 
inhoudelijke samenwerking zoeken met beroepsonderwijsinstellingen – juist om 
doorstroom van leerlingen te verbeteren. Ook de associate degree’s (AD) zijn typisch 
opleidingen waarvoor MBO instellingen en hogescholen hun expertise bundelen. Het 
gemiddeld aantal contacten voor Sprinthogescholen komt dan ook uit op 6. Aangezien de 
score van de Universiteit Utrecht het subpopulatie gemiddelde van Sprintuniversiteiten 
dermate beïnvloed, is het netter om het gemiddelde zonder die score uit te rekenen. Dat 
resultaat, een gemiddeld contact van 0,4 (dus niet eens 1 instelling), bevestigt ons 
vermoeden dat voornamelijk Sprinthogescholen aansluiting zoeken bij het middelbaar 
onderwijs op inhoudelijke onderwijsvraagstukken. De gemiddelde intensiteit van hbo-mbo 
relaties is 2,2 – een score die nauwelijks afwijkt van de gemiddelde intensiteit van hbo-vo 
relaties (2,3). Zowel middelbare scholen als middelbare beroepsonderwijsinstellingen 
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hebben een plaats in de onderwijsketen vóór het hoger onderwijs: studenten stromen dan 
in rechtstreeks vanuit de havo of het vwo, of kiezen voor een hbo bachelor na afronding 
van hun mbo opleiding. Relatief gezien, gecorrigeerd voor het totaal aantal middelbare 
scholen en mbo instellingen in Nederland, loopt de kracht van samenwerking met het vo en 
die van samenwerking met mbo niet sterk uiteen voor Sprintinstellingen. 

Tabel 10 Centraliteitsmaten op actorniveau in het ho-mbo materiaalnetwerk 

Sprintinstelling Centraliteit* Degree Gem. freq. 

Universiteit Utrecht 0,708 60 3,0 

Hogeschool INHOLLAND 0,225 19 1,6 

Fontys Hogescholen 0,202 17 2,0 

Avans Hogeschool 0,101 10 1,7 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 0,079 7 3,3 

Hogeschool Utrecht 0,067 6 3,0 

Saxion Hogescholen 0,067 6 2,9 

Haagse Hogeschool 0,056 5 1,8 

Hogeschool van Amsterdam 0,056 5 2,8 

Hogeschool Zuyd 0,045 4 3,0 

Hanzehogeschool Groningen 0,034 3 2,7 

Hogeschool Zeeland 0,034 3 1,7 

Christelijke Hogeschool Windesheim 0,022 2 3,5 

NHTV Internationale Hogeschool Breda 0,022 2 2,0 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 0,022 2 2,0 

Universiteit Twente 0,022 2 3,0 

Wageningen Universiteit & Research Centre 0,011 1 4,0 

Hogeschool Leiden 0,011 1 0,5 

Stenden Hogeschool 0,011 1 3,0 

Radboud Universiteit Nijmegen 0,011 1 1,0 

* gemeten aan de hand van de 
gestandaardiseerde closeness waarde 

In Figuur 15 is het netwerk geoptimaliseerd naar de indegree centraliteit van actoren. Dat 
wil zeggen: hoe vaker een mbo-instelling samenwerkt met een Sprintinstelling, des te 
dichter deze school bij het middelpunt van de cirkel is gepositioneerd. Uit Figuur 15 blijkt 
dat het ROC Zeeland (7 contacten) de meeste relaties heeft met ho-instellingen en in het 
ho – mbo netwerk een relatief centraal gepositioneerde mbo-instelling is. Relatief veel 
mbo-instellingen onderhouden een relatie met slechts één ho-instelling, veelal een 
hogeschool (in de figuur komt dit tot uitdrukking door hun situering op de buitenste ring). 
ROC Zeeland wordt gevolgd door het Landstede, de beide Rijn IJsselcolleges, ROC Leiden, 
ROC Midden-Brabant, ROC Nijmegen, ROC van Amsterdam en de STC-Group. Deze 
instellingen werken allemaal met vier Sprintinstellingen samen. 
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Figuur 15. Vakinhoudelijke samenwerking tussen mbo- en ho-instellingen (in degree). 

De respondenten is de vraag voorgelegd of de vakinhoudelijke samenwerking betrekking 
heeft op het ontwikkelen van lesmateriaal dan wel het gebruik van faciliteiten. Daarnaast 
konden de respondenten onder de noemer “anders” ook aangeven waarop de samenwer
king betrekking heeft.36 Figuur 16 geeft weer hoe het totaal aantal relaties is verdeeld over 
genoemde antwoordcategorieën. 

36 Daarbij hebben we gewerkt met elkaar niet uitsluitende antwoordcategorieën. Met andere woorden, 
een ho-instelling kan met een mbo-instelling samenwerken zowel op het gebied van lesmateriaal als 
van het gebruik van faciliteiten. 
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Figuur 16. Inhoudelijke samenwerking tussen ho- en mbo-instellingen, uitgesplitst naar (i) 
lesmateriaalontwikkeling, (ii) faciliteitengebruik en (iii) “anders” (niet uitsluitende antwoordcategorie-
en). 
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Uit Figuur 16 volgt dat 62% van de vakinhoudelijke contacten betrekking hebben op het 
gezamenlijk ontwikkelen van materiaal. Slechts in 31% van de gevallen gaat het om het 
gebruik van faciliteiten. Overigens zijn deze categorieën niet uitsluitend. Er zijn zodoende 
ook Sprintinstellingen die samen met één mbo-instelling zowel nieuw bètagericht 
lesmateriaal ontwikkelen als faciliteiten te delen. Daarnaast geeft ook een aantal 
Sprintinstellingen aan een vakinhoudelijke relatie op een “andere” manier in te vullen 
(Tabel 11). 

Tabel 11. Specificatie van andere activiteiten bij “anders” (Figuur 16). 

Andere activiteit (vakinhoudelijk) Aantal 

Regulier contact/algemeen/niet nader gespecificeerd 22 

Mbo’ers volgen gastlessen op HU 6 

RxH project 5 

Hyperlinkpartner mbo-hbo netwerk in ICT 4 

MplusH project 3 

Overleg directeur CII met MBO 2 

Themaochtend, doorstroom naar hbo-overleg 2 

Opleidingswoning 2 

Betrokkenheid bij ontwerp groen lyceum met Small Business en Milieukunde 1 

First Lego League 1 

Informatief labwerk 1 

Innoleren 1 

Kennismaking MBO-studenten met HO 1 

Moleculaire gastronomie 1 

Opzetten nieuwe opleiding 1 

Overleg (regionaal) 1 

Programma De Wijk van Morgen 1 

Stralingspracticum 1 

Studenten begeleiden lessen op mbo 1 

Informatie-uitwisseling over (gezamenlijke) nieuwbouw 1 
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Tabel 11 laat zien dat mbo- en ho-instellingen op een breed scala van onderwerpen 
inhoudelijk samenwerken. Relatief veel relaties worden geschaard onder de noemer 
“regulier contact”.  

3.4.2 Aansluiting van mbo op ho  

Naast samenwerking op vakinhoudelijk niveau, kunnen ho- en mbo-instellingen ook 
samenwerken op het gebied van de aansluiting tussen ho en mbo. In algemene zin heeft 
deze vorm van samenwerking – meer dan vakinhoudelijke samenwerking – betrekking op 
doorgaans geleidelijk verlopende en langduriger processen. Figuur 17 geeft het ho – mbo 
netwerk op het gebied van aansluiting tussen mbo en ho weer.  
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Figuur 17. Samenwerking tussen ho- en mbo-instellingen op het gebied van ho – mbo aansluiting. 

Ook in deze figuur is de samenwerking tussen ho en mbo overwegend van regionale aard. 
De geografische clustering blijkt uit de structuur van de subgroepen, veelal een hogeschool 
met daaromheen een aantal mbo-instellingen uit dezelfde provincie. Voorbeelden van deze 
subclusters zijn het Noord-Hollands subcluster rondom de Hogeschool van Amsterdam en 
het Gelderse subcluster rondom de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud 
Universiteit. In vergelijking met de vakinhoudelijke samenwerking is de Universiteit Utrecht 
hier minder prominent aanwezig. Op aansluitingsgebied onderhoudt de UU relaties met 
slechts twee mbo-instellingen, beduidend minder dan de 60 op het gebied van vakinhoude
lijke samenwerking. 

Evenals het geval is bij vakinhoudelijke samenwerking wordt de samenwerking tussen ho- 
en mbo-instellingen op aansluitingsgebied gedomineerd door 16 (van de 17 Sprint-) 
hogescholen. In dit netwerk zijn drie universiteiten actief (UT, RU en UU), die elk één of 
twee relatie(s) met mbo-instellingen onderhouden. De specifieke scores van Sprintinstel
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lingen zijn weergegeven in Tabel 12. Het gemiddelde aantal contacten vanuit Sprintuniver
siteiten is, net als in het vakinhoudelijke netwerk, beperkt, maar verklaarbaar gezien het 
ontbreken van de directe link in de onderwijsketen. Avans en Fontys voeren de lijst, 
kijkend naar het aantal relaties, aan. Weliswaar werken zij samen met relatief veel mbo 
instellingen, maar het betreft dan voornamelijk jaarlijkse of sporadische contacten. 
Intensieve samenwerkingsrelaties zien we bij Saxion Hogescholen (bijna dagelijks contact 
met de partnerorganisaties) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De gemiddelde 
intensiteit voor aansluitingscontacten van Sprinthogescholen komt, net als het vakinhoude
lijke netwerk, uit op 2,2. Die score ligt toch wel vrij sterk boven de gemiddelde intensiteit 
van relaties die Sprinthogescholen onderhouden met middelbare scholen (1,8). In het vo
netwerk zijn daarentegen veel meer contacten gelegd, ook als wij corrigeren voor het 
totaal aantal middelbare scholen en middelbare beroepsonderwijsinstellingen in Nederland. 
Anders gesteld, de kwaliteit van het aansluitingsnetwerk ho-vo komt meer uit de breedte 
(aantal relaties), de kwaliteit van het aansluitingsnetwerk ho-mbo meer uit de diepte 
(gemiddelde intensiteit). 

De meest centrale mbo-instellingen zijn ditmaal het Da Vinci College (contact met 5 
Sprintinstellingen), de Gilde opleidingen en de ROC’s van Midden-Brabant en Zeeland (4 
keer genoemd). 

Tabel 12 Centraliteitsmaten op actorniveau in het ho-mbo aansluitingsnetwerk 

Sprintinstelling Centraliteit* Degree Gem. freq. 

Avans Hogeschool 0,267 19 1,5 

Fontys Hogescholen 0,227 16 1,3 

NHTV Internationale Hogeschool Breda 0,147 11 2,2 

Hogeschool Utrecht 0,133 10 2,9 

Christelijke Hogeschool Windesheim 0,107 8 1,6 

Haagse Hogeschool 0,107 8 2,0 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 0,093 7 3,3 

Hanzehogeschool Groningen 0,08 6 2,3 

Hogeschool Leiden 0,067 5 2,5 

Saxion Hogescholen 0,067 5 4,6 

Hogeschool Rotterdam 0,053 4 2,0 

Hogeschool van Amsterdam 0,053 4 3,0 

Hogeschool Zeeland 0,04 3 2,7 

Hogeschool Zuyd 0,04 3 3,0 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 0,04 3 2,3 

Universiteit Twente 0,027 2 3,0 

Universiteit Utrecht 0,027 2 2,0 

Stenden Hogeschool 0,013 1 2,0 

Radboud Universiteit Nijmegen 0,013 1 1,0 

* gemeten aan de hand van de 
gestandaardiseerde closeness waarde 
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Bij de samenwerking op het gebied van aansluiting tussen ho- en mbo-instellingen hebben 
we in de vragenlijst onderscheid gemaakt tussen samenwerking gericht op: (i) doorstroom, 
(ii) geïntegreerde trajecten, (iii) uitwisseling van docenten, (iv) terugkoppeling van oud
leerlingen, en (iv) “anders”. Bij deze laatste antwoordcategorie konden de instellingen 
aangeven op welk gebied de samenwerking betrekking heeft naast de reeds genoemde 
categorieën (ook hier betreft het niet elkaar uitsluitende antwoordcategorieën). Figuur 18 
laat zien dat de samenwerking tussen ho- en mbo-instellingen op het gebied van de ho – 
mbo aansluiting voornamelijk betrekking heeft op de doorstroom (87%). Uitwisseling van 
docenten valt laag uit (9%). 

Figuur 18. Samenwerking tussen ho- en mbo-instellingen op aansluitingsgebied, uitgesplitst naar (i) 
doorstroom, (ii) geïntegreerde trajecten, (iii) uitwisseling docenten, (iv) terugkoppeling van oud
leerlingen en (v) “anders”. 
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In Tabel 13 is te zien dat de instellingen bij de categorie “anders” vooral denken aan 
(studiekeuze)voorlichting denken, aan gastlessen, meeloopdagen en verwante “instroom
activiteiten”.  

Tabel 13. Specificatie van andere activiteiten bij “anders” (Figuur 18). 

Andere activiteit (aansluiting) Aantal 
Studiekeuzevoorlichting 12 
Mbo-ers volgen 2,5  dagen in de week gastlessen op HU 6 
Voorlichting 6 
Convenantpartner 3 
MplusH project + RxH project 3 
Studentmentoren 3 
Meeloopdagen, voorlichting 3 
Aanbod aansluitprogramma (HTO) natuurkunde en wiskunde 2 
RxH projec 2 
Samenwerking Elwier, Ecent 2 
Food4you week 1 
Innoleren 1 
Lid van het scholennetwerk LinX 1 
Open dag georganiseerd 1 
Uitwisselen van ervaringen 1 
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3.4.3 Samenwerking en aansluiting in het ho – mbo netwerk vergeleken 

Tabel 14 geeft de kerngegevens van het mbo – ho netwerk weer. Daarbij wordt een 
vergelijking gemaakt tussen vakinhoudelijke en op aansluiting gerichte samenwerking.  

Tabel 14. Metrics: vakinhoudelijke en aansluitingssamenwerking tussen ho- en mbo-instellingen.  

Variabele Vakinhoudelijk Aansluiting 
Subgroepen 33 29 
Dichtheid 2,93% 2,23% 
Actoren 90 76 
Aantal relaties 163 124 
Gem. frequentie 2,53 2,19 
P-waarde 412,5 272 

Bij de vergelijking hanteren we de volgende metrics: 

- Aantal subgroepen: op het gebied van vakinhoudelijke samenwerking heeft het 
mbo – ho netwerk in totaal 33 2-clans, bij de op aansluiting gerichte samenwerking 
bedraagt dat aantal 29, iets minder dan bij vakinhoudelijke samenwerking.37 Het 
aantal clans (subgroepen) is een indicator van de dichtheid van het netwerk. 

- De dichtheid van het ho – mbo netwerk op het gebied van vakinhoudelijke samen
werking is 2,93% en op het gebied van de ho – mbo aansluiting is iets lager, 
2,23%.38 Dit blijkt ook uit de netwerkvisualisatie in Figuur 17, die in vergelijking 
met Figuur 15 een iets minder verknoopt beeld laat zien. 

- Het aantal actoren in het ho – mbo netwerk op het gebied van vakinhoudelijke 
samenwerking is 90, daarin zijn de 16 instellingen die geen enkele relatie met an
dere instellingen hebben, niet inbegrepen. 39 Op het gebied van de aansluiting 
tussen ho en mbo gaat het om 76 actoren. Van het totaal aantal van 106 actoren 
in dit netwerk hebben 30 instellingen geen enkele relatie met andere instellingen. 
Daarin verschilt het ho – mbo netwerk op het gebied van aansluiting aanzienlijk 
van dat op het gebied van vakinhoudelijke samenwerking. 

- Aantal relaties Tussen de actoren in het vakinhoudelijke ho – mbo netwerk bestaan 
in totaal 163 relaties, bij het aansluitingsnetwerk bedraagt dit aantal 124. Parallel 
aan bovengenoemde maatstaven duidt dit op een iets minder dicht netwerk waar 
het de aansluiting tussen ho- en mbo-instellingen betreft.  

- De gemiddelde frequentie van de relaties in het vakinhoudelijk ho – mbo netwerk 
bedraagt 2,53, bij het aansluitingsnetwerk iets lager: 2,19.40 

- De P-waarde, die de kwaliteit van het vakinhoudelijk ho –mbo netwerk aangeeft in 
termen van zowel de kwantitatieve omvang als de intensiteit, bedraagt 412,5, bij 
het aansluitingsnetwerk is dit aanzienlijk minder: 272. Dit duidt op een substanti
eel lagere overall kwaliteit van het aansluitingsnetwerk. 

37 Een actor behoort tot een 2-clan als die actor hoogstens twee stappen verwijderd is van alle andere 
actoren uit zo’n subgroep. 

38 Dit betekent dat 2,93% van alle potentiële relaties tussen de actoren in het ho – mbo netwerk 
feitelijk bestaan. Bij een totaal verknoopt netwerk (waarin iedere actor een relatie heeft met alle 
andere actoren in het netwerk) is de dichtheid 100%.  

39 De instellingen die geen relaties hebben met andere instellingen zijn weggelaten uit dit netwerk. 
40 Bij de berekening van dit gemiddelde zijn relaties met frequentie 6 opgenomen als score 0,5. 
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Voor al deze netwerkindicatoren geldt dat op de vergelijking van de scores in de nulmeting 
met een meting op een later tijdstip een uitspraak kan worden gebaseerd over de 
longitudinale ontwikkeling van het netwerk. 

Samenvattend: bij vergelijking van de vakinhoudelijke en aansluitingsnetwerken van mbo-
en ho-instellingen blijkt het vakinhoudelijke netwerk aanzienlijk omvangrijker is dan het 
aansluitingsnetwerk. Ook is dit laatste netwerk minder dicht en verknoopt vergeleken bij 
het vakinhoudelijk ho – mbo netwerk. Niet alleen is het aantal relaties op aansluitingsge
bied kleiner, maar ook hebben deze relaties gemiddeld een lagere frequentie.41 Bovendien 
zijn er minder subgroepen te onderscheiden. Wel laat de netwerkvisualisatie bij relaties die 
gericht zijn op de aansluiting tussen ho- en mbo-instellingen meer geografische clustering 
zien. Dit wijst erop dat fysieke nabijheid bij aansluiting zwaarder weegt dan bij 
vakinhoudelijke samenwerking. De betrokken instellingen werken wel meer en intensiever 
samen op het gebied van vakinhoud dan op het gebied van aansluiting. 

3.5 Samenwerking tussen ho-instellingen 

In deze paragraaf staat de samenwerking tussen de ho-instellingen onderling centraal. Het 
gaat daarbij niet alleen om de deelnemende Sprintinstellingen. De respondenten is 
gevraagd om de relaties met de andere hogescholen (die niet aan het Sprint Programma 
deelnemen) mee te nemen. Deze samenwerking kan vooral in het kader van snijvlakoplei
dingen van belang zijn. Datzelfde geldt voor pabo’s, bijvoorbeeld in het kader van VTB Pro, 
of theater- en muziekopleidingen. Hier is enige kennis van bètatechniek wel gewenst, 
hoewel dat niet de kennisfocus bij deze opleidingen is. Samenwerking met ho-instellingen 
wel bètatechnische opleidingen aanbieden, kan hier een positief effect genereren. Naar 
verwachting is de samenwerking vanuit het wo met het hbo voornamelijk vakinhoudelijk, 
gezien de potentiële bijdrage van universiteiten aan kwaliteitsverbetering van het 
bètaonderwijs; daarnaast kan gedacht worden aan het delen van bepaalde (laboratori
um)faciliteiten. De samenwerking vanuit het hbo naar het wo heeft naar verwachting 
voornamelijk betrekking op de aansluiting tussen hbo en wo, aangezien hbo’ers kunnen 
doorstromen naar het wo. 

Om zicht te krijgen op de domeinen waarop de samenwerking tussen de ho-instellingen 
betrekking heeft, is in de vragenlijst onderscheid gemaakt naar vakinhoudelijke 
samenwerking (3.5.1) en aansluiting tussen de diverse instellingen (3.5.2). 

Voor de interpretatie van de figuren wordt verwezen naar tekstbox in 3.1. 

3.5.1 Vakinhoudelijke samenwerking 

Figuur 19 laat het netwerk van ho-instellingen zien waarbinnen vakinhoudelijk wordt 
samengewerkt. Duidelijk is te zien dat het om een sterk verknoopt netwerk gaat 
waarbinnen een flink aantal ho-instellingen een centrale positie inneemt. 

41 In Figuur 6 komen dan ook tussen de actoren minder dikke zwarte pijlen (die intensieve relaties 
weergeven) voor.  
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Figuur 19. Vakinhoudelijke samenwerking tussen ho-instellingen 

Ter reductie van het aantal pijlen zijn in Figuur 19 wederkerige pijlen samengevoegd. 
Ondanks die filtering blijft het netwerk sterk verknoopt. Sprinthogescholen en universitei
ten onderhouden onderling veel, vrij intensieve relaties. De hogescholen die niet aan het 
Sprint Programma deelnemen, staan aan de rand van het netwerk. Dat is logisch: aan hen 
is niet gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Met deze hogescholen – die uiteraard 
minder goed geïntegreerd zijn in het Sprintnetwerk – onderhouden vooral Saxion 
Hogescholen, Hogeschool InHolland en Universiteit Utrecht relatief veel relaties. Voor de 
Universiteit Utrecht gaat het bijvoorbeeld om meerdere PABO opleidingen, die samenwer
king zoeken wat betreft scholing van (toekomstige) basisschooldocenten op bètatechniek; 
het zogenaamde VTB-Pro programma. Voornamelijk Van Hall Larenstein en de Open 
Universiteit zijn niet-Sprintinstellingen die desondanks zeer goed ingebed zijn in het 
Sprintnetwerk met respectievelijk 9 en 8 netwerkcontacten. Universiteiten onderhouden 
voornamelijk intensieve relaties met elkaar (gemiddelde intensiteit voor universiteiten: 
2,7), terwijl de relaties tussen de hogescholen gemiddeld aanzienlijk minder intensief zijn 
(gemiddelde van 2,2). In het vakinhoudelijke Sprintnetwerk is niet of nauwelijks sprake 
van geografische clustering. De scores per instelling zijn onderstaand getoond. De 
centraliteit is weergegeven aan de hand van de closeness, betweenness en degree 
centraliteit. Een belangrijke opmerking daarbij is dat de degree een optelsom is van de in 
degree en out degree. Ter volledigheid is ook de gemiddelde intensiteitswaarde per 
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Sprintinstelling opgenomen. Die waarden zijn juist berekend aan de hand van de out 
degree; gebaseerd op de ingevulde survey van de instelling zelf, zogesteld42. 

Tabel 15 Centraliteitsmaten op actorniveau in het ho-ho inhoudelijke netwerk 

Sprintinstelling Centr1* Centr2* Degree** Gem. freq.*** 

Universiteit Utrecht 0,721 100865 38 2,5 

Rijksuniversiteit Groningen 0,69 37201 34 3,0 

Universiteit Twente 0,653 60164 33 2,3 

Wageningen Universiteit & Research Centre 0,653 83536 31 2,5 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 0,645 94933 39 2,0 

Saxion Hogescholen 0,62 49,8 40 2,5 

Hogeschool Utrecht 0,605 36765 30 1,8 

Vrije Universiteit Amsterdam 0,583 28695 22 2,6 

Universiteit van Tilburg 0,576 9804 17 2,5 

Christelijke Hogeschool Windesheim 0,563 21426 27 1,8 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 0,551 27697 27 1,8 

Fontys Hogescholen 0,527 15648 28 2,0 

Hogeschool INHOLLAND 0,516 46892 30 1,9 

Hogeschool Rotterdam 0,505 10397 24 2,2 

Hogeschool Leiden 0,485 22603 15 2,8 

Haagse Hogeschool 0,48 13859 23 2,9 

Hanzehogeschool Groningen 0,48 10241 18 2,7 

Hogeschool Zeeland 0,454 1257 14 2,6 

Hogeschool Zuyd 0,454 5141 17 2,4 

Stenden Hogeschool 0,445 0,651 9 1,7 

Hogeschool van Amsterdam 0,441 6944 20 2,3 

NHTV Internationale Hogeschool Breda 0,438 4277 10 2,5 

Technische Universiteit Delft 0,422 12084 20 3,3 

Universiteit van Amsterdam 0,419 2053 12 3,4 

Technische Universiteit Eindhoven 0,415 4555 16 4,0 

Avans Hogeschool 0,398 9404 20 2,7 

Erasmus Medisch Centrum 0,398 6,26 12 2,0 

Radboud Universiteit Nijmegen 0,395 0,117 8 5,0 

Universiteit Leiden 0,348 1731 13 3,7 

Universiteit Maastricht 0 0 7 0,0 

* Centraliteit1 is gemeten aan de hand van de 
gestandaardiseerde closeness waarde, centraliteit2 
aan de hand van betweenness centraliteit 

** De Degree waarde is een optelsom van 
Indegree en Outdegree 

*** De gemiddelde frequentie is berekend aan de 
hand van de eigen opgegeven waarden 
(Outdegree) 

Naast de categorieën vakinhoudelijk contact en contact ter verbetering van de aansluiting 
is de respondenten gevraagd aan te geven in hoeverre ze samenwerken op de volgende 

42 Om die reden is de gemiddelde frequentie voor de Universiteit Maastricht 0, idem dito voor de 
closeness en betweenness centraliteitswaarden: zelf heeft deze universiteit geen partners genoemd, 
terwijl 7 andere Sprintinstellingen UM wel opgeeft als contact. 
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gebieden: (i) materiaal, (ii) opleidingen, (iii) faciliteiten en (iv) anders (geen uitsluitende 
categorieën). Figuur 20 geeft weer op welke subcategorieën de relaties betrekking hebben. 
De helft van de instellingen geeft aan samen te werken op het gebied van opleidingen 
(subcategorie ii). Ook het gezamenlijk ontwikkelen van studiemateriaal scoort met 41% 
vrij hoog. Het delen van faciliteiten komt bij minder dan een kwart van de relaties voor. 
Dat er ook zeker andere vormen of uitingen van de samenwerkingsrelaties tussen 
Sprintinstellingen en MBO scholen bestaan, wijst de grote categorie “anders” uit 
(subcategorie iv). Onder deze noemer gaan de volgende vaak (tien keer of meer) 
genoemde onderwerpen schuil: Wiskundedidactiek, IKV netwerk, Bètasteunpunten, Samen 
organiseren landelijke ondersteuning NLT (in verband met scholing docenten), Activiteiten 
leerlingen, Helpdeskactiviteiten, Landelijk overleg tussen docenten en directie voor 
opleidingen milieukunde, chemische technologie, chemie en biologie en medisch 
laboratoriumonderzoek, HBO-I-platform (samenwerkingsverband van ict-opleidingen in het 
hoger beroepsonderwijs in Nederland), Clusteroverleg en Regulier overleg. 

Figuur 20. Vakinhoudelijke samenwerking tussen ho-instellingen, uitgesplitst naar (i) materiaal, (ii) 
opleiding, (iii) faciliteiten en (iv) anders. 
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3.5.2 Aansluiting tussen de diverse instellingen 

Naast samenwerking op vakinhoudelijk gebied kunnen ho-instellingen ook samenwerken 
op het gebied van de onderlinge aansluiting. In algemene zin heeft deze vorm van 
samenwerking – meer dan vakinhoudelijke samenwerking – betrekking op doorgaans 
geleidelijk verlopende en langduriger processen. Zoals al opgemerkt in 3.4.2, gaat het dan 
vooral om procesveranderingen, welke getypeerd zijn door enige mate van geleidelijkheid 
en een langere duur dan productveranderingen.  

Figuur 21 visualiseert deze samenwerking op het gebied van aansluiting tussen de ho-
instellingen. Deze figuur laat zien dat een aantal instellingen prominent in het ho-netwerk 
aanwezig is. Met name de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht onderhouden veel 
relaties met andere ho-instellingen, maar in principe niet heel intensief (vooral bij de 
Universiteit Utrecht is geen enkele zwarte pijl te vinden43). Andere instellingen, zoals 

43 De dikte van de pijl die een relatie weergeeft, is recht evenredig aan de mate waarin de instellingen 
interacteren (zie tekstblok in 3.1). 
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Wageningen Universiteit en Avans Hogescholen hebben eveneens relatief veel contacten, 
maar waarderen deze relaties bovendien als hoogfrequent. In de figuur zijn de hogescholen 
en één universiteit (Open Universiteit) die niet aan het Sprint Programma deelnemen, aan 
de rand van het netwerk gesitueerd. Evenals het geval is bij vakinhoudelijke samenwer
king, onderhoudt de UU een flink aantal relaties met hogescholen die niet aan het Sprint 
Programma deelnemen. Ook RuG doet dit, maar hier betreft het voornamelijk incidentele 
relaties. Ook bij samenwerking op het gebied van aansluiting is nauwelijks sprake van 
geografische clustering; voor ho-ho lijkt zodoende echt een groot netwerk te bestaan, 
zonder veel geografische diversiteit of clustering binnen de subpopulatie (hogescholen die 
met hogescholen partneren en universiteiten die vooral andere universiteiten opzoeken). 
Alle Sprinthogescholen en -universiteiten onderhouden onderling behoorlijk wat relaties, 
relatief veel daarvan zijn hoogfrequent. Het populatiegemiddelde van hogescholen, kijkend 
naar het aantal relaties en de gemiddelde intensiteit daarvan, verschilt niet of nauwelijks 
van dat van universiteiten. 

Figuur 21. Samenwerking op het gebied van aansluiting tussen ho-instellingen 

Tabel 16 presenteert de scores op instellingsniveau. De centraliteit van de Utrechtse 
instellingen, UU en HU, volgt uit deze tabel. Twee instellingen hebben zelf geen 
aansluitingscontacten genoemd in hun vragenlijst – het gaat dan om de Universiteit 
Maastricht en de Universiteit van Tilburg. In de degreekolom staan bij deze instellingen 
echter wel waarden genoemd die hoger uitvallen dan nul. Dat betekent dat er andere 
Sprintinstellingen zijn die het contact met UM of UvT wel hebben aangehaald, zonder dat 
één van deze drie instellingen die relaties heeft bevestigd44. 

44 De argumentatie is gelijk aan die van voetnoot 42. 
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Tabel 16 Centraliteitsmaten op actorniveau in het ho-ho aansluitingsnetwerk 

Sprintinstelling Centr1* Centr2* Degree** Gem. freq.*** 

Universiteit Utrecht 0,687 147.903 35 1,9 

Hogeschool Utrecht 0,676 20.393 28 1,4 

Wageningen Universiteit & Research Centre 0,667 58.405 30 2,9 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 0,657 92.684 32 1,9 

Hogeschool Leiden 0,582 78.471 27 3,0 

Saxion Hogescholen 0,582 30.309 24 1,9 

Universiteit Twente 0,541 33.825 19 2,7 

Avans Hogeschool 0,535 38.176 25 3,0 

Rijksuniversiteit Groningen 0,523 35.261 21 1,2 

Hogeschool Zeeland 0,495 5.851 9 2,0 

Vrije Universiteit Amsterdam 0,495 19.408 17 1,1 

Hogeschool Rotterdam 0,474 35.925 16 2,0 

Christelijke Hogeschool Windesheim 0,469 18.629 17 2,3 

Hogeschool INHOLLAND 0,469 16.629 18 1,6 

Universiteit van Amsterdam 0,465 9.452 14 2,1 

Technische Universiteit Delft 0,438 21.941 20 3,1 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 0,434 3.127 13 2,0 

Technische Universiteit Eindhoven 0,43 33,56 14 4,0 

Hanzehogeschool Groningen 0,422 1.251 9 2,0 

NHTV Internationale Hogeschool Breda 0,422 0,715 4 2,0 

Haagse Hogeschool 0,418 23.407 13 3,4 

Radboud Universiteit Nijmegen 0,4 8.957 8 4,0 

Universiteit Leiden 0,4 0,671 11 2,0 

Hogeschool van Amsterdam 0,383 15.377 14 2,6 

Fontys Hogescholen 0,359 5.838 11 1,9 

Erasmus Medisch Centrum 0,346 0,083 4 0,8 

Hogeschool Zuyd 0,311 3.778 7 3,0 

Stenden Hogeschool 0,299 0,604 7 1,0 

Universiteit Maastricht 0 0 4 0,0 

Universiteit van Tilburg 0 0 4 0,0 

* Centraliteit1 is gemeten aan de hand van de 
gestandaardiseerde closeness waarde, centraliteit2 
aan de hand van betweenness centraliteit 

** De Degree waarde is een optelsom van 
Indegree en Outdegree 

*** De gemiddelde frequentie is berekend aan de 
hand van de eigen opgegeven waarden 
(Outdegree) 

In de vragenlijst is de respondenten de gelegenheid geboden om te specificeren waarop de 
samenwerking gericht op verbetering van de onderlinge aansluiting betrekking heeft: (i) 
doorstroom, (ii) uitwisseling van docenten en (iii) anders (geen elkaar uitsluitende 
antwoordcategorieën; Figuur 22). Relatief veel samenwerking heeft betrekking op de 
doorstroom (60%); uitwisseling van docenten blijft met 17% enigszins achter. Verwonder
lijk is dat natuurlijk niet. Personeelsmobiliteit is een intensieve vorm van samenwerking en 
komt, gezien het tekort aan bètadocenten, niet zo heel vaak voor. De antwoordcategorie 
“anders” (53%) is als volgt gespecificeerd (tien keer of meer genoemd): Samenwerking 
ELWIeR (ELWIeR ondersteunt een dynamische lerarenopleiding, levert bijdrage aan de 
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inspiratie van 'zittende' docenten op het gebied van wiskunde en rekenen), Ecent (het 
Expertisecentrum voor Lerarenopleidingen in onderwijs van Natuurwetenschap en 
Techniek), LICA overleg (Landelijk Informatie- en expertiseCentrum Aansluiting hbo), 
Bètaknooppunt ZH. Hier komen met name de aansluiting met de snijvlakopleidingen naar 
voren, voornamelijk lerarenopleidingen.   

Figuur 22. Samenwerking tussen ho-instellingen op aansluitingsgebied, uitgesplitst naar (i) 
doorstroom, (ii) uitwisseling van docenten en (iii) anders. 

Aansluiting Doorstroom Uitwisseling Anders 
docenten 

3.5.3	 Vakinhoudelijke samenwerking en aansluiting tussen ho instellingen 
vergeleken 

Tabel 17 geeft de kerngegevens van het ho netwerk weer. Daarbij wordt een vergelijking 
gemaakt tussen vakinhoudelijke en op aansluiting gerichte samenwerking.  

Tabel 17. Metrics: vakinhoudelijke en aansluitingssamenwerking tussen ho-instellingen.  

253 

152 

42 

135 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

A
a
n

ta
l 

re
la

ti
e
s
 

Variabele Vakinhoudelijk Aansluiting 
Subgroepen 20 17 
Dichtheid 18,3% 14,2% 
Actoren 50 47 
Aantal relaties 376 253 
Gem. frequentie 2,41 2,22 
P-waarde 907,5 561,5 

Bij de vergelijking hanteren we de volgende metrics: 

- Aantal subgroepen: op het gebied van vakinhoudelijke samenwerking heeft het ho 
netwerk in totaal 20 2-clans, een groot aantal ten opzichte van het totaal aantal 
van 50 actoren in het vakinhoudelijk ho netwerk. Bij de op aansluiting gerichte 
samenwerking zien we 17 subgroepen, nagenoeg evenveel.45 Dit netwerk bevat 47 
‘actieve leden’, hetgeen betekent dat ten opzichte van het vakinhoudelijke netwerk 

45 Een actor behoort tot een 2-clan als die actor hoogstens twee stappen verwijderd is van alle andere 
actoren uit zo’n subgroep (met een minimum van 5 participanten). 
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3 instellingen geen enkele aansluitingsrelatie hebben en daarom uit de analyse zijn 
verwijderd. 

- De dichtheid van het vakinhoudelijke ho netwerk is 18,3% en op het gebied van de 
aansluiting is iets lager, 14,2%.46 Vooral de ongefilterde netwerkvisualisaties in 
Figuur 19 en Figuur 21 tonen het sterk verknoopte netwerk tussen ho-instellingen. 

- Tussen de actoren in het vakinhoudelijke ho netwerk bestaan in totaal 376 relaties, 
beduidend meer dan in het aansluitingsnetwerk (253). Parallel aan bovengenoem
de maatstaven duidt dit op een iets minder dicht netwerk waar het de aansluiting 
tussen ho-instellingen betreft. 

- De gemiddelde frequentie van de relaties in het vakinhoudelijk ho netwerk be
draagt 2,41, bij het aansluitingsnetwerk iets lager: 2,22.47 

- De P-waarde van het vakinhoudelijk ho netwerk (netwerkkwaliteit indicator in 
termen van zowel de kwantitatieve omvang als de intensiteit) bedraagt 723, bij het 
aansluitingsnetwerk is dit aanzienlijk minder: 461. Dit duidt op een substantieel 
lagere overall kwaliteit van het aansluitingsnetwerk.  

Resumerend, is met name het vakinhoudelijke ho netwerk sterk verknoopt, zowel in 
termen van het aantal en de intensiteit van de onderlinge relaties tussen de ho-
instellingen. In vergelijking hiermee is het aansluitingsnetwerk tussen ho-instellingen 
weliswaar iets minder dicht, maar nog steeds een relatief coherent netwerk. 

3.6 Samenwerking tussen ho-instellingen met bedrijven  

De aansluiting vanuit het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt is van fundamenteel belang. 
Uiteindelijk draait de inzet van de Platform programma’s om het genereren van een 
substantiële groei van de uitstroom van bètatechnisch gediplomeerde arbeidskrachten 
naar de arbeidsmarkt. Dit geldt ook zeker voor het Sprint Programma. Een goed 
samenspel tussen de ho-instellingen en het bètatechnisch bedrijfsleven is een van de 
voorwaarden waaraan voldoen moet zijn om het bètatechnisch potentieel in het hoger 
onderwijs zo goed mogelijk te benutten. Op strategisch niveau werkt het ACT programma 
aan die betere benutting. In samenwerking met bedrijven en andere stakeholders zijn 
human capital agenda’s opgesteld – specifiek voor de (technologische) sleutelgebieden. De 
sleutelgebiedenaanpak, in eerste instantie voorgesteld door het Innovatieplatform, vult de 
zwaartepunten binnen het innovatiebeleid in. Met een programmatische aanpak biedt het 
Ministerie van Economische Zaken, naast het basispakket van innovatie-instrumenten, 
extra ondersteuning aan maatschappelijk en economisch succesvolle sectoren en 
toepassingen die zelf (mede) het initiatief nemen om een innovatieprogramma op te 
tuigen. Tot dusver zijn zes sleutelgebieden gedefinieerd: flowers & food, hightech 
systemen & materialen, water, chemie, creatieve industrie en pensioenen & sociale 
verzekeringen. Ho-instellingen geven mede invulling aan de human capital roadmaps48. 

46 Dit betekent dat 14,2% van alle potentiële relaties tussen de actoren in het ho – mbo netwerk 
feitelijk bestaan. Bij een totaal verknoopt netwerk (waarin iedere actor een relatie heeft met alle 
andere actoren in het netwerk) is de dichtheid 100%.  

47 Bij de berekening van dit gemiddelde zijn relaties met frequentie 6 als waarde 0,5 beschouwd. 
48 Voor meer informatie, zie: http://www.platformbetatechniek.nl/innovatieprogrammas2 en 

http://www.senternovem.nl/innovatieindialoog/innovatieprogrammas. 
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Maar de betrokkenheid van ho-instellingen bij het aansluitingsvraagstuk is uiteraard breder 
dan hun rol bij de human capital roadmaps. Veel onderwijsinstellingen werken regelmatig 
samen met bedrijven en non-profit organisaties. Naast gezamenlijke onderzoeksprojecten 
of contractonderzoek (wat we in deze rapportage buiten beschouwing laten) kunnen 
bedrijven bijdragen aan de inhoud van bachelor- en mastercurricula. Studenten wordt 
bijvoorbeeld een ‘natuurlijke context’ geboden als bedrijven praktijkcases inbrengen of 
gastcolleges verzorgen. Daarnaast kan nadrukkelijk worden ingezet op praktijk- en 
beroepsoriëntatie om zo een natuurgetrouw beeld te schetsen van de arbeidsmarkt, het 
imago van bèta- en techniekberoepen te verbeteren en zo de aansluiting te stimuleren. 
Met dat doel Jet-Net opgericht, primair richting vo-scholen. In de praktijk onderhouden Jet-
Net-bedrijven ook relaties met ho-instellingen. Overigens zijn niet alleen grootschalige 
bedrijven uit de maakindustrie (Philips, Shell, AkzoNobel, DSM, etc.) interessante partners 
voor hogere bètatechnische opleidingen. Ook non-profit organisaties en bedrijven uit de 
dienstensector bieden interessante raakvlakken voor inhoudelijke- of aansluitingssamen
werking. Denk aan onderwerpen zoals operationeel management, complexe logistieke en 
supply chain management, informatica en telematica binnen sectoren zoals IT consultancy, 
de bancaire sector en logistiek. 

Hierna werken we nader uit met welke bedrijven – en hoe – Sprintinstellingen contacten 
onderhouden. Alle ho-instellingen is gevraagd aan te geven met welke Jet-Net-bedrijven49 

ze samenwerken, op twee gebieden: vakinhoudelijke samenwerking (3.6.1) en 
gezamenlijke aanpak van aansluitingsvraagstukken en praktijk- en beroepsoriëntatie 
(3.6.2). In 3.6.3 vergelijken we de samenwerkingspatronen op deze twee gebieden. 
Daarnaast hebben we ho-instellingen ook de gelegenheid gegeven om te specificeren met 
welke andere (dan Jet-Net-) bedrijven ze op genoemde gebieden samenwerken (3.6.4). 

3.6.1 Vakinhoudelijke samenwerking 

Vakinhoudelijke samenwerking is hier gedefinieerd als "een relatie van een ho-instelling 
met een bedrijf gericht op ontwikkeling en/of uitwisseling van lesmodules en materiaal op 
het gebied van bètatechniek”. 

Figuur 23 laat het vakinhoudelijk netwerk tussen ho-instellingen en Jet-Net-bedrijven (en 
niet Jet-Net bedrijven die wel in de survey zijn opgenomen, cf. voetnoot 49) zien. Vanuit 
het perspectief van de ho-instellingen onderhouden van de technische universiteiten vooral 
de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente, en van de algemene 
universiteiten vooral de Radboud Universiteit en de Vrije Universiteit veel intensieve 
vakinhoudelijke contacten met bedrijven op onderwijsgebied. De Universiteit Leiden, de 
Universiteit Utrecht, de Universiteit van Tilburg, van Amsterdam en – opmerkelijk genoeg – 
de Technische Universiteit Delft hebben zijn op dit gebied duidelijk minder actief, terwijl de 
Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Maastricht, Wageningen Universiteit en de 
Erasmus Universiteit Rotterdam geen onderwijscontacten met Jet-Net-bedrijven en andere 
bedrijven uit de vragenlijst hebben. Van de 17 Sprinthogescholen onderhouden er 11 
vakinhoudelijke onderwijscontacten met bedrijven, waarvan het aantal bedrijven en de 

49 In de vragenlijst is een set van bedrijven opgenomen. Later in het onderzoek, na de analyses die 
zijn gebruikt voor de secties 3.6.1, 3.6.2 en 3.6.3, is gebleken dat de lijst met bedrijven ook niet 
Jet-Net deelnemers bevat. In de figuren is dat onderscheid als volgt aangegeven: Jet-Net 
deelnemende bedrijven zijn als dicht vierkant weergegeven, niet-deelnemers hebben een 
stippelrand. 
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intensiteit van de contacten per hogeschool sterk verschilt. Zes hogescholen hebben geen 
vakinhoudelijke onderwijscontacten.50 

Figuur 23. Vakinhoudelijke samenwerking van Sprintinstellingen met Jet-Net bedrijven. 

Diversiteit in aantal contacten en intensiteit is ook waarneembaar. We laten ter illustratie 
de bandbreedte zien in Figuur 24, dat inzoomt op de samenwerkingsrelaties van 
Hogeschool Stenden en de NHL, resp. Figuur 25 dat een overzicht geeft van de 
vakinhoudelijke samenwerking tussen de TU/e en de bedrijven uit de vragenlijst. 

50 Hierbij past de kanttekening dat Jet-Net zich primair op het vo richt.  
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Figuur 24. Vakinhoudelijke samenwerking tussen Hogeschool Stenden en NHL met Jet-Net-bedrijven. 

Figuur 25. Vakinhoudelijke samenwerking tussen TU/e en Jet-Net-bedrijven. 

TU/e heeft voor onderwijsdoeleinden vrijwel dagelijks contact met Philips Research, SABIC, 
NXP en Océ Technologies, en wekelijks afstemming met Philips Medical Systems, Shell 
(Global Solutions en STC), Rijkswaterstaat, TNO (Defensie, Industrie en ICT), Kema, 
Corus, AkzoNobel, DSM (Composite Resins, Engineering Plastics, Research en NeoResins) 
en Dow Benelux. 

Tabel 18 laat de top-10 van ho-instellingen en van bedrijven zien die op vakinhoudelijk 
gebied veel en intensief samenwerken. Andere ho-instellingen, zoals de WUR, hebben een 
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zeer uitgebreide, aparte lijst van (niet Jet-Net-) bedrijven aangeleverd (zie daarvoor 
3.6.4). 

Tabel 18. Top-10 van vakinhoudelijk samenwerkende Sprintinstellingen en bedrijven, naar degree 
waarden 

Sprintinstellingen Jet-Net bedrijven 
1 Universiteit Twente 1 Philips Medical Systems 
2 Technische Universiteit Eindhoven 2 AkzoNobel 
3 Saxion Hogescholen 3 TNO - Delft 
4 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 4 Arcadis NV* 
5 Hogeschool INHOLLAND 5 Koninklijke Marine 
6 Vrije Universiteit Amsterdam 6 Océ Technologies 
7 Avans Hogeschool 7 Schering Plough Corp. (Organon) 
8 Fontys Hogescholen 8 TNO ICT 
9 Hogeschool Rotterdam 9 Unilever Research and Development 

10 Radboud Universiteit Nijmegen 10 Corus 
* Arcadis NV staat wel in de lijst, maar neemt niet deel aan Jet-Net (zie voetnoot 49) 

Sprintcontactpersonen hebben de relaties overigens kunnen specificeren. Vakinhoudelijke 
samenwerking is in dat geval uitgesplitst naar (i) het opnemen van praktijkcases voor 
onderwijsdoeleinden, (ii) gezamenlijke ontwikkeling van lesmateriaal en (iii) personeels
mobiliteit. Personeelsmobiliteit kent meerdere vormen, zoals het verzorgen van 
gastcolleges en parttime aanstellingen van ‘practitioners’ aan een ho-instelling (inclusief 
leerstoelen en lectoraten; Figuur 26).51 Overigens hebben respondenten die specificatie 
niet alleen voor de selectie van Jet-Net bedrijven kunnen opgegeven, maar voor al hun 
bedrijfscontacten. Ondanks die mogelijkheid heeft niet iedere respondent dat daadwerke
lijk uitgewerkt. Zeker voor Sprintinstellingen met zeer veel relaties buiten Jet-Net, zoals de 
Haagse Hogeschool met ruim 2500 bedrijfspartners en de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen met bijna 1400 contacten, is die uitwerking te tijdrovend en zodoende niet 
opportuun. Van 1295 waarderingen hebben wij wel uitsplitsingen (zie Figuur 26).  

51 Niet elkaar uitsluitende antwoordcategorieën. Zo kan een instelling zowel praktijkcases van een 
bedrijf gebruiken als samenwerken aan de ontwikkeling van studiemateriaal. 
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Figuur 26. Vakinhoudelijke samenwerking tussen ho-instellingen en Jet-Net-bedrijven via (i) 
praktijkopdrachten, (ii) materiaalontwikkeling en (iii) personeelsmobiliteit. 

Vakinhoudelijk opdracht materiaal personeel Anders 

Van de vakinhoudelijke relaties tussen ho-instellingen en bedrijven heeft 61% (onder 
andere) betrekking op het gebruik van praktijkvoorbeelden binnen colleges en werkgroe
pen. Opmerkelijk is dat niet. Het opnemen van dergelijke cases kost een geringe 
inspanning en maakt het onderwijs voor studenten direct attractiever door de koppeling 
met de praktijk en de contextafhankelijkheid. Personeelsmobiliteit (32%) en gezamenlijke 
ontwikkeling van studiemateriaal (23%) komen minder voor.52 

3.6.2 Aansluiting op de arbeidsmarkt: praktijk- en beroepsoriëntatie  

Studenten met een afgeronde bètatechnische opleiding zijn veelal gewild op de 
arbeidsmarkt. Zo overtreft de vraag naar afgestudeerde hbo’ers en academici met een 
bètatechnische achtergrond nog steeds het aanbod ervan. In een recente Platform Pocket53 

hebben onderzoekers dit vraagoverschot kwantitatief aangeduid met de Indicator 
Toekomstig Arbeidsmarktperspectief (ITA). Een ITA-waarde lager dan 1,0 wijst op een 
situatie waarin meer banen beschikbaar zijn dan het aantal personen om die banen op te 
vullen. De prognose tot 2012 (de focus van betreffend onderzoek) is voor bètatechnici 
gunstig: de ITA-waarde duikt steevast onder de 1,0 en valt zelfs lager uit dan die van 
hoger opgeleiden uit de economische of medische hoek54. Overigens is het nog de vraag 
hoe het toekomstig arbeidsmarktperspectief zich zal ontwikkelen in de huidige economi
sche context. Eventueel aangepaste prognoses moeten nog volgen, hoewel in Platform 
Pocket 10 al wordt gesteld dat de crisis naar verwachting slechts marginaal invloed heeft 
op de vervangingsvraag. Die vervangingsvraag is aan de orde, aangezien de technische 
arbeidsmarkt vergrijst en er zodoende op korte termijn meer en meer ruimte ontstaat voor 
– en dus meer vraag naar – afgestudeerden. Daarnaast kiest niet iedere bèta voor een 

52 Bij deze specificatie past de kanttekening dat niet alle respondenten hebben aangegeven uit welke 
vormen de vakinhoudelijke samenwerking bestaat.  

53 Montizaan, R. & A. de Grip (2008). Arbeidsmarktprognoses 2007-2012: Trends en cijfers in 
bètatechniek. Platform Pocket 6. Den Haag: Platform Bèta Techniek. 

54 De beste arbeidsmarktperspectieven hebben afgestudeerden in hbo civiele techniek, hbo vervoer en 
logistiek en hbo chemische technologie, resp. wo elektrotechniek en wo bouwkunde. 
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bètaberoep en zal de verwachte instroom om aan de vraag naar professionals in het 
bètatechniekdomein te voldoen niet genoeg zijn 55 . De vraag naar bètatechnici op de 
arbeidsmarkt raakt direct aan het punt van aansluiting: hoe vinden afgestudeerden hun 
weg naar de arbeidsmarkt? Worden zij tijdens hun opleiding al voldoende gevoed met 
praktijk- en beroepsoriëntatie? Hierna beschrijven we de relaties die verband houden met 
het aansluitingsproces (het raakvlak ho – arbeidsmarkt). Daarbij maken we onderscheid 
tussen het bieden van goede  voorlichting enerzijds (gericht op de student) en het 
promoten van opleidingen (gericht op de bedrijfstak). Deze laatste vorm van samenwer
king is meer strategisch gericht en heeft te maken met het “imago” van bepaalde 
opleidingen. Dat aspect komt onder andere in de human capital roadmaps (zie de inleiding 
van 3.6) sterk terug (denk bijvoorbeeld aan initiatieven om chemie en maritieme techniek 
populairder te maken onder jongeren), zowel in gerelateerde opleidingstrajecten als in de 
bedrijfstak in z’n geheel. 

Figuur 27 laat het aansluitingsnetwerk van Sprintinstellingen met Jet-Net-bedrijven en niet 
Jet-Net deelnemers, die wel opgenomen waren in de vragenlijst, zien. Wederom zijn, 
conform voetnoot 48, niet Jet-Net deelnemers voorzien van een stippelrand. 

Figuur 27. Aansluitingsnetwerk van Sprintinstellingen met Jet-Net bedrijven 

55 Graaf, D. de, Hof, B. & C. van Klaveren (2009). De Diverse loopbanen van bèta’s. Platform Pocket 
10. Den Haag: Platform Bèta Techniek.   
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Het aansluitingsnetwerk is duidelijk minder omvangrijk dan dat van het vakinhoudelijke 
netwerk (vgl. Figuur 23). De lagere intensiteit blijkt uit de relatieve schaarste van dikke, 
zwarte pijlen (die in het vakinhoudelijke netwerk wel volop aanwezig zijn). Op het gebied 
van praktijk- en beroepsoriëntatie (inclusief het promoten van de bedrijfstak) onderhouden 
vooral de UT en de HAN intensieve relaties met bètatechnische bedrijven. Tabel 19 geeft 
de top-10 spelers in dit netwerk weer, zowel onder de ho-instellingen als de bedrijven. 

Tabel 19. Top-10 van Sprintinstellingen en bedrijven die samenwerken op aansluitingsgebied, naar 
degree waarden  

Sprintinstellingen Jet-Net bedrijven 
1 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 1 Philips Medical Systems 
2 Technische Universiteit Eindhoven 2 Ballast Nedam* 
3 Universiteit Twente 3 DSM Research 
4 Fontys Hogescholen 4 Océ Technologies 
5 Hogeschool van Amsterdam 5 Corus 
6 Hogeschool Utrecht 6 Fugro* 
7 Avans Hogeschool 7 Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling* 
8 Hogeschool Rotterdam 8 Movares 
9 Hanzehogeschool Groningen 9 Philips Research – Natlab 

10 Universiteit Leiden 10 Schiphol Group 
* Ballast Nedam, Fugro en Heijmans staan wel in de vragenlijst, maar nemen niet deel aan Jet-Net 
(zie voetnoot 49) 

In de vragenlijst hebben respondenten zowel voor de Jet-Net als de niet Jet-Net 
bedrijfscontacten het onderscheid kunnen maken tussen praktijk- en beroepsoriëntatie en 
promotie van opleidingen binnen een bedrijfstak. Kortom, zij hebben de aansluitingsrela
ties kunnen specificeren. Dat is (helaas) niet altijd gedaan, zodat we alleen uitspraken 
kunnen doen over 1242 relaties (zie Figuur 28). 

Figuur 28. Specificatie naar subcontent: samenwerking op aansluitingsvraagstukken via (i) praktijk
en beroepsoriëntatie en (ii) promotie van opleidingen binnen bedrijfstakken 
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Uit Figuur 28 blijkt dat vrijwel alle aansluitingsrelaties tussen ho-instellingen en bedrijven 
betrekking hebben op praktijk- en beroepsoriëntatie (53%) – wat ook het meest voor de 
hand ligt. In ongeveer één derde van alle relaties, dus ook die buiten Jet-Net bedrijven om, 
besteden de partners (ook) aandacht aan de strategische vraag met betrekking tot imago 
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en positionering van opleidingen binnen specifieke bedrijfstakken. Het aantal overige 
vormen van aansluitingssamenwerking is met 4% beperkt. 

3.6.3 Samenwerking en aansluiting tussen ho-instellingen en Jet-Net-bedrijven  

Tabel 20 geeft de kerngegevens van de samenwerking tussen ho-instellingen en Jet-Net
bedrijven (en niet Jet-Net bedrijven die wel zijn opgenomen in de vragenlijst) weer. 
Daarbij wordt een vergelijking gemaakt tussen vakinhoudelijke en op aansluiting gerichte 
samenwerking.  

Tabel 20. Metrics: vakinhoudelijke en aansluitingssamenwerking tussen ho-instellingen en bedrijven. 

Variabele Vakinhoudelijk Aansluiting 
Dichtheid 2,04% 1,50% 
Actoren 102 93 
Aantal relaties 222 163 
Gem. frequentie 2,42 1,91 
P-waarde 538 312 

Bij de vergelijking hanteren we de volgende metrics: 

- De dichtheid van het vakinhoudelijke netwerk is 2,0% en op het gebied van de 
aansluiting is iets lager, 1,5%.56 

- Van de 148 actoren (Jet-Net-bedrijven én Sprintinstellingen) zijn er 102 met ten 
minste één vakinhoudelijke relatie. Op het gebied van de aansluiting tussen ho-
instellingen en bedrijven is dit aantal kleiner (93). 

- Tussen de actoren in het vakinhoudelijke netwerk bestaan in totaal 222 relaties, 
iets meer dan in het aansluitingsnetwerk (163). 

- De gemiddelde frequentie van de relaties in het vakinhoudelijk ho netwerk be
draagt 2,42, bij het aansluitingsnetwerk substantieel lager: 1,91.57 

- De P-waarde van het vakinhoudelijk ho netwerk (een indicator van de kwaliteit in 
termen van zowel de kwantitatieve omvang als de intensiteit) bedraagt 538, bij het 
aansluitingsnetwerk is dit 312. Het vakinhoudelijke netwerk, bestaand uit (i) het 
opnemen van praktijkcases voor onderwijsdoeleinden, (ii) gezamenlijke ontwikke
ling van lesmateriaal en (iii) personeelsmobiliteit is “beter” dan het 
oriëntatienetwerk. Dat verschil wordt zowel veroorzaakt door het aantal relaties als 
de gemiddelde intensiteit. Vooral het aanleveren van bedrijfscases, waar studenten 
vervolgens mee aan de slag gaan, heeft een positief effect op de kwaliteit van dit 
inhoudelijke netwerk.     

Resumerend wekt het meer procesmatige netwerk van aansluitingsvraagstukken minder 
indruk in termen van omvang en gemiddelde intensiteit is dan het vakinhoudelijke 
netwerk. Zo is de dichtheid van het aansluitingsnetwerk lager: dat netwerk heeft minder 

56 Dit betekent dat 2,0% van alle potentiële relaties tussen de actoren in het ho – Jet-Net netwerk 
feitelijk bestaan. Bij een totaal verknoopt netwerk (waarin iedere actor een relatie heeft met alle 
andere actoren in het netwerk) is de dichtheid 100%. Een dichtheid van 2% lijkt op het eerste 
gezicht niet erg hoog, maar bedacht moet worden dat het realiseren van 100% dichtheid praktisch 
onmogelijk is. De netwerkplots in Figuur 23 en Figuur 27 zijn alleen gebaseerd op de respons van 
Sprintinstellingen, de antwoorden van Jet-Net-bedrijven zijn niet in deze analyse opgenomen. 

57 Bij de berekening van dit gemiddelde zijn relaties met frequentie 6 meeberekend als 0,5. 
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relaties ten opzichte van het maximaal haalbare aantal relaties. De gemiddelde intensiteit 
valt (een substantiële) 0,65 punt lager uit op een 5-puntsschaal. De vakinhoudelijke 
samenwerking tussen ho en Jet-Net is intensiever. De P-waarde voor aansluiting valt lager 
uit dan de P-waarde van vakinhoudelijke samenwerking. 

3.6.4 Bedrijven buiten de Jet-Net selectie 

Bovenstaande figuren, tabellen en interpretatie hebben betrekking op relaties tussen 
Sprintinstellingen en Jet-Net bedrijven (ook enkele bedrijven waren in de vragenlijst 
opgenomen die niet deelnemen aan Jet-Net, zie voetnoot 49). Gebleken is dat er volop 
(onderwijsgebonden) contacten bestaan tussen ho-instellingen en bedrijven/(al dan niet 
non-profit) organisaties buiten Jet-Net om. In totaal hebben de respondenten maar liefst 
9.779 bedrijfscontacten opgesomd. Het overgrote deel daarvan (8.687, ofwel 89%) 
bestaat uit kleine en middelgrote bedrijven (MKB) en gemeenten. Doorgaans hebben deze 
een één-op-één relatie met een ho-instelling. Maar er zijn ook organisaties die onmisken
baar een meer prominente rol spelen in het raakvlak met het hoger onderwijs. In Tabel 21 
staat een selectie van die bedrijven.58 

Tabel 21. Niet Jet-Net bedrijven die op onderwijsgebied samenwerken met vijf of meer Sprintinstellin
gen. 

Organisaties Aantal 
Logica CMG 11 
Accenture 10 
Cap Gemini 10 
Grontmij 9 
ABN AMRO 7 
ASML59  7 
Essent 7 
Sogeti 7 
Centric 6 
Prorail 6 
Atos Origin 5 
DHV BV 5 
Ecofys 5 
KPN 5 
Nederlands Forensisch Instituut 5 
Thales60  5 

Consultancy en (IT technologie-) adviesdienstverleners domineren de tabel. Zo zijn 
Accenture, Atos, Cap Gemini, Centric, Logica en Sogeti vertegenwoordigers van de (IT) 
management consultancy. Ecofys is een onderzoek- en adviesbureau voor energiebespa
ring en duurzame energietoepassingen. Grontmij en DHV zijn (grote) ingenieursbureaus. 
Deze bevindingen bevestigen de veronderstelling dat contacten in de (kennisintensieve) 
zakelijke dienstverlening met een duidelijke bètacomponent interessant zijn voor 
persistente kennisrelaties. Stuk voor stuk zijn dit relevante kandidaat-deelnemers van Jet-
Net. 

58 In deze tabel is geselecteerd op het aantal contacten met de onderwijswereld. De tabel bevat louter 
bedrijven met vijf of meer verwijzingen. 

59 In september 2008 (toen dit onderzoek startte) was ASML nog geen Jet-Net deelnemer. Inmiddels 
(2009) wel. 

60 Thales neemt wel deel via het High-Tech Systems Platform. 
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3.7	 Sprintinstellingen en hun netwerkcontacten: de belangrijkste 
resultaten 

In dit hoofdstuk zijn veel details over de Sprintnetwerken aan bod gekomen. Hieronder 
hebben wij de belangrijkste resultaten bondig uitgelicht, zonder al te veel detail. Deze 
hoofdboodschappen – evenals de kwantitatieve bevindingen die in tabellen zijn opgenomen 
– zijn relevant om in 2010 te toetsen. In 2010 wordt namelijk een effectmeting uitgevoerd, 
waardoor nieuwe bevindingen vergeleken kunnen worden met de onderstaande conclusies. 

Over samenwerking met basisscholen: 

- Sprintinstellingen verschillen sterk in het aantal basisscholen waarmee ze contact 
onderhouden. Sommige instellingen onderhouden contacten met een gering aantal 
scholen (veelal in de regio), andere instellingen (zoals de Haagse Hogeschool, Ho
geschool Zuyd en zeker Wageningen Universiteit) beschikken over een zeer grote 
pool van partnerscholen. De frequentie van het contact is doorgaans laag of lastig 
in te schatten. De contacten hebben betrekking op ontwikkeling van lesmateriaal, 
opleiden van basisschoolleraren, summer schools, kennismaking met bètatechniek 
(bijvoorbeeld de “smaaklessen” van de WUR), gebruik van faciliteiten (Junior Sci
ence Lab in Leiden), voorlichting en rondleidingen. 

Over samenwerking met middelbare scholen: 

- Op vakinhoudelijk gebied werken ho-instellingen en vo-scholen intensief samen in 
een dicht netwerk waarin onmiskenbaar regionale clusters herkenbaar zijn. Geo
grafisch centraal gelegen instellingen, zeker de universiteiten in Wageningen en 
Utrecht, hebben een minder regionaal karakter en onderhouden relaties met mid
delbare scholen in een groot aantal provincies. De fysieke afstand vanuit 
middelbare scholen naar deze universiteiten is dan ook gemiddeld minder dan voor 
andere Sprintinstellingen (zoals Hogeschool Zeeland, Universiteit Maastricht, Rijks
universiteit Groningen). Daarnaast heeft Wageningen Universiteit een relatief 
specialistisch profiel met een sterke focus op landbouw-, milieu- en levensmidde
lenwetenschappen. De Universiteit Utrecht is daarnaast zeer actief op het gebied 
van vakvernieuwing. Ook die zaken beïnvloeden het minder regionale karakter van 
beide instellingen. Buiten de Randstad bestaan een aantal regionale ho – vo net
werken rond de Twentse, Nijmeegse en Groningse ho-instellingen. De 
samenwerking heeft relatief vaak betrekking op profielwerkstukbegeleiding, op 
netwerkbijeenkomsten en op de vraagbaakfunctie van hogeschool- of universitaire 
docenten, wat minder vaak op ontwikkeling van lesmateriaal.  

- In de aansluiting tussen ho en vo (denk aan profiel- en studiekeuzebegeleiding, 
uitwisseling van studenten) zien we – sterker dan bij vakinhoudelijke samenwer
king – een nadrukkelijke geografische clustering in de samenwerking. Rond de 
Twentse ho-instellingen bestaat een relatief op zichzelf staand netwerk met Twent
se en Gelderse vo-scholen. Bij de Groningse en Maastrichtse universiteiten en de 
Hogeschool Zeeland ontbreekt een regionaal netwerk op aansluitingsgebied nage
noeg. Wageningen Universiteit heeft een linking pin functie tussen het Utrechtse 
netwerk en het netwerk van vo-scholen rond de Radboud Universiteit en een aantal 
Brabantse scholen. Zo is Wageningen Universiteit indirect verbonden met Universi
teit Utrecht en Radboud Universiteit via één of meer vo- scholen. De samenwerking 
op aansluitingsgebied heeft het meest betrekking op begeleiding bij de studiekeuze 
en in mindere mate bij de profielkeuze. 
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- Verhoudingsgewijs is het netwerk op het gebied van vakinhoudelijke samenwerking 
duidelijk dichter dan in termen van de aansluiting tussen ho en vo. Ho-instellingen 
hebben een hogere samenwerkingsfrequentie met vo-scholen op vakinhoudelijk 
gebied dan op aansluitingsgebied. Op vakinhoudelijk gebied onderscheiden vooral 
de Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit zich van de rest met een groot 
aantal contacten met vo-scholen; qua aansluiting zijn dat de Universiteit Utrecht en 
Twente Universiteit. Het aantal contacten van Sprinthogescholen blijft in beide 
netwerken achter, hoewel de gemiddelde intensiteit van hun netwerkcontacten 
hoger uitvalt. 

Over samenwerking met middelbare beroepsonderwijsinstellingen: 

- De vakinhoudelijke samenwerking tussen ho- en mbo-instellingen heeft een 
overwegend regionaal karakter. Voor de samenwerkingspatronen tussen deze in
stellingen lijkt fysieke nabijheid een belangrijke bepalende factor. In het ho – mbo 
netwerk zijn hogescholen vanzelfsprekend sterker vertegenwoordigd zijn dan uni
versiteiten. Deze dominante rol van hogescholen in het ho – mbo netwerk hangt 
direct samen met de substantiële doorstroom van mbo-leerlingen naar het hbo. 
Beide Utrechtse ho-instellingen nemen in dit netwerk een centrale plaats in. De 
Universiteit Utrecht is – als enige universiteit in dit netwerk - actief betrokken in 
diverse (vakvernieuwings)commissies en draagt bij aan de kwaliteit van mbo-
opleidingen door middel van trainingen. Het ROC Zeeland heeft de meeste relaties 
met ho-instellingen en is daarmee in het ho – mbo netwerk een relatief centraal 
gepositioneerde mbo-instelling. Veel mbo-instellingen onderhouden een relatie met 
slechts één Sprinthogeschool. De meeste ho – mbo relaties op vakinhoudelijk ge
bied hebben betrekking op de ontwikkeling van lesmateriaal. 

- Ook het in ho – mbo netwerk is de samenwerking op het gebied van aansluiting 
tussen mbo en ho overwegend van regionale aard, veelal in de vorm van een ho
geschool met daaromheen een aantal mbo-instellingen uit dezelfde provincie. Net 
zoals bij vakinhoudelijke samenwerking wordt de samenwerking tussen ho- en 
mbo-instellingen op aansluitingsgebied gedomineerd door 16 hogescholen. De sa
menwerking tussen ho- en mbo-instellingen op aansluitingsgebied heeft 
voornamelijk betrekking op de doorstroom.  

- Het vakinhoudelijke netwerk tussen mbo- en ho-instellingen is aanzienlijk omvang
rijker dan het aansluitingsnetwerk, hoewel die score sterk wordt beïnvloed door de 
betrokkenheid van de Universiteit Utrecht bij vakinhoudelijke trajecten in het mbo. 
Ook is dit laatste netwerk minder dicht en verknoopt vergeleken bij het vakinhou
delijk ho – mbo netwerk. Bij de relaties die gericht zijn op de aansluiting tussen 
ho- en mbo-instellingen is meer geografische clustering te zien. Fysieke nabijheid 
lijkt bij aansluiting zwaarder te wegen dan bij vakinhoudelijke samenwerking. De 
betrokken instellingen werken meer en intensiever samen op het gebied van vak
inhoud dan op het gebied van aansluiting. 

Over samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen: 

- Tussen de ho-instellingen bestaat een sterk verknoopt vakinhoudelijk netwerk 
waarbinnen een flink aantal ho-instellingen een centrale positie inneemt. Sprintho
gescholen en universiteiten onderhouden onderling veel, vrij intensieve relaties. 
Universiteiten onderhouden voornamelijk intensieve relaties met elkaar, terwijl de 
relaties tussen de hogescholen gemiddeld aanzienlijk minder intensief zijn. In het 
vakinhoudelijke Sprintnetwerk is niet of nauwelijks sprake van geografische cluste
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ring. Relatief veel instellingen (75%) geven aan samen te werken op het gebied 
van opleidingen. 

- In de samenwerking gericht op de onderlinge aansluiting tussen ho-instellingen is 
een aantal instellingen prominent aanwezig. Met name de Universiteit Utrecht en 
de Rijksuniversiteit Groningen onderhouden veel – en vrij intensieve - relaties met 
andere ho-instellingen. Ook bij samenwerking op het gebied van aansluiting is 
nauwelijks sprake van geografische clustering. Alle Sprinthogescholen en 
universiteiten onderhouden onderling behoorlijk wat relaties, relatief veel daarvan 
zijn hoogfrequent. Een groot deel van de contacten zijn gericht op het verbeteren 
van de doorstroom: van bachelors naar masters, het gezamenlijk ontwikkelen van 
schakelprogramma’s, etcetera. 

- Vooral het vakinhoudelijke netwerk is sterk verknoopt, zowel in termen van het 
aantal en de intensiteit van de onderlinge relaties tussen de ho-instellingen. In 
vergelijking hiermee is het aansluitingsnetwerk tussen ho-instellingen weliswaar 
iets minder dicht, maar nog steeds een relatief coherent netwerk. 

Over samenwerking met bedrijven: 

- Vanuit ho perspectief onderhouden van de technische universiteiten vooral de 
Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente, en van de algemene 
universiteiten vooral de Radboud Universiteit en de Vrije Universiteit veel intensie
ve vakinhoudelijke contacten met Jet-Net-bedrijven op onderwijsgebied. De 
Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Tilburg, Universiteit 
van Amsterdam en – opmerkelijk genoeg – de Technische Universiteit Delft hebben 
zijn op dit gebied duidelijk minder actief. Van de 17 Sprinthogescholen onderhou
den er 11 vakinhoudelijke onderwijscontacten met Jet-Net-bedrijven, waarvan het 
aantal Jet-Net-bedrijven en de intensiteit van de contacten per hogeschool sterk 
verschilt. De lijst wordt aangevoerd door Saxion Hogescholen, gevolgd door de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en de Hogeschool InHolland. Van de vakin
houdelijke relaties tussen ho-instellingen en Jet-Net-bedrijven heeft bijna twee op 
de drie (onder andere) betrekking op het gebruik van praktijkvoorbeelden binnen 
colleges en werkgroepen. 

- Het aansluitingsnetwerk tussen ho-instellingen en Jet-Net bedrijven is duidelijk 
minder omvangrijk dan dat van het vakinhoudelijke netwerk. Op het gebied van 
praktijk- en beroepsoriëntatie onderhouden vooral de Universiteit Twente en de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen intensieve relaties met bètatechnische be
drijven. Veel aansluitingsrelaties tussen ho-instellingen en Jet-Net-bedrijven 
hebben betrekking op praktijk- en beroepsoriëntatie. 

- Het vakinhoudelijke netwerk is sterker dan het oriëntatienetwerk, niet zozeer door 
het aantal relaties, als wel door de gemiddelde intensiteit van de relaties in het 
vakinhoudelijke netwerk.  

- Naast de Jet-Net contacten zijn er volop (onderwijsgebonden) contacten tussen ho-
instellingen en bedrijven en (al dan niet non-profit) organisaties buiten Jet-Net om. 
Voor het overgrote deel gaat het om middelgrote en kleine bedrijven en gemeen
ten. Doorgaans hebben deze een één-op-één relatie met een Sprintinstelling. Maar 
er zijn ook organisaties die onmiskenbaar een meer prominente rol spelen in het 
raakvlak met het hoger onderwijs, waaronder opvallend veel (IT technologie-) ad
viesdienstverleners. Daarmee wordt bevestigd dat contacten in de 
(kennisintensieve) zakelijke dienstverlening met een duidelijke bètacomponent 
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interessant zijn voor persistente kennisrelaties met het onderwijs. Stuk voor stuk 
zijn dit relevante kandidaat-deelnemers van Jet-Net. 

80 



4 Jet-Net bedrijven: samenwerking 
in de keten 

4.1 Inleiding 

Deelname aan Jet-Net is populair onder middelbare scholen. Eind 2008 waren 147 havo- 
vwo-scholen gekoppeld aan de 30 deelnemende Jet-Net bedrijven; en naar tevredenheid61. 
Samen organiseren bedrijven en middelbare scholen activiteiten voor de leerlingen. Primair 
om leerlingen te ondersteunen bij hun profiel- en studiekeuze en de daarbij horende 
beroepsoriëntatie, maar ook om een zinvolle context te bieden aan de reguliere lessen van 
bètatechnische vakken. In dat laatste geval is een Jet-Net activiteit, bijvoorbeeld een 
practicum of gasles, daadwerkelijk ingekaderd in het curriculum. De meest voorkomende 
activiteiten zijn grofweg als volgt te classificeren: workshops op locatie, excursies en 
bedrijfsbezoeken, gastlessen op school, (individuele) stages en work shadowing (inclusief 
begeleiding profielwerkstukken), beroepsvoorlichtingsactiviteiten en, ten slotte, activiteiten 
voor docenten. Dat Jet-Net populair is onder middelbare scholen, blijkt overigens niet 
alleen uit de tevredenheid van deelnemers. Het feit dat zo’n 150 scholen op de wachtlijst 
staan, betekent dat de vraag (vanuit scholen) groter is dan het aanbod. In de Jet-Net quick 
scan 2007, een periodieke effectmeting van het programma, is gesteld dat ongeveer 25 
nieuwe bedrijven nodig zijn om aan die vraag te voldoen62. Jet-Net is niet het enige middel 
voor middelbare scholen om in contact te komen met bedrijven. Veel scholen zoeken ook 
zelf contacten op en werken activiteiten uit samen met organisaties; zowel uit de profit- als 
non-profit sector, binnen en buiten de maakindustrie en zowel met MKB’ers als 
grootbedrijven. 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de dynamiek van samenwerking tussen 
bedrijven en onderwijsinstellingen. Het uitgangspunt is de groep Jet-Net bedrijven: in de 
vorige netwerkanalyse was dat uitgangspunt de groep geselecteerde scholen die 
participeren in het Universum Programma. Uit die analyse viel op te maken met welke 
bedrijven buiten de Jet-Net selectie UP-scholen contacten onderhouden. Dat bleek te gaan 
om zeer veel één-op-één relaties63. Uit de voorliggende studie, Jet-Net bedrijven vullen de 
vragen in, wordt juist inzichtelijk gemaakt met welke middelbare scholen buiten de UP-
selectie Jet-Net bedrijven samenwerken. In de onderstaande figuren is het verschil tussen 
die studies duidelijk gemaakt, waarbij de donkerblauwe actoren middelbare scholen 
voorstellen en lichtblauwe bolletjes de bedrijven. De grijze achtergrond geeft aan dat 
actoren behoren tot een selectie, respectievelijk het Universum Programma (selectie van 
middelbare scholen) en Jet-Net deelnemers (bedrijven). De eerste rij geeft het perspectief 
van de vorige netwerkanalyse weer (Makelen & Schakelen), de onderste figuur presenteert 
de huidige insteek. 

61 Kaashoek, B. & B. van den Berg (2008). Evaluatie Jet-Net scholen. Utrecht: Dialogic. Zie ook: Jet-
Net projectbureau (2008). Samenvatting rapport Jet-Net evaluatie 2008. Den Haag: Jet-Net. 

62 Berg, B. van den, Bilderbeek, R., Kaashoek, B., Ongena, G., & C. Zijderveld (2007). Quick Scan Jet-
Net 2006/2007. Utrecht: Dialogic. 

63 Voor opschaling van kennis, kunde en activiteiten is het juist preferabel als bedrijven meerdere 
scholenpartners hebben. Ook voor scholen is het beter om meerdere bedrijvenpartners te hebben. 
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Figuur 29. Samenwerking tussen middelbare scholen en bedrijven: het verschil in aanpak tussen de 
netwerkanalyse 2008 (Kaashoek, et al.) en de voorliggende studie 

Ondervraagde actor* Aangegeven partners 

1) 

samenwerking met:samenwerking met:

2) 

samenwerking met:samenwerking met:

* Donderblauw = VO, lichtblauw = bedrijf 

Omdat vanuit de Sprintketenaanpak duidelijk aandacht is voor de relatie tussen hoger 
onderwijs en de arbeidsmarkt, kijken wij ook in dit hoofdstuk naar samenwerking tussen 
bedrijven enerzijds en hogescholen en universiteiten anderzijds. Het betreft hier de 
antwoorden van Jet-Net bedrijven – zij hebben aangegeven met welke onderwijsinstellin
gen wordt samengewerkt. In paragraaf 4.3 gaan wij daar nader op in. In de eerstvolgende 
paragraaf (1.2) wordt eerst samenwerking met middelbare scholen (conform Figuur 29) 
uiteengezet. In dit hoofdstuk wordt voorts beschreven wat het ketenbrede perspectief van 
Jet-Net bedrijven is (van PO tot aan de arbeidsmarkt; 4.4) en hoe zij de kwaliteit van 
samenwerking binnen Jet-Net ervaren (4.5). 

4.2 Samenwerking met voortgezet onderwijs 

Zoals in de inleiding al is vermeld, is aan de Jet-Net bedrijven gevraagd met welke 
onderwijspartijen - en in welke mate - zij enerzijds in de huidige situatie samenwerken. 
Anderzijds is de (retrospectieve) vraag gesteld hoe deze relaties er voorafgaand aan de 
invoering van het programma uitzagen. Daarbij zijn twee vormen van samenwerking 
vastgelegd, te weten samenwerking gericht op (i) ontwikkeling van bètaonderwijsmateriaal 
en (ii) ondersteuning bij de beroepsoriëntatie van leerlingen. Op basis van die verdeling 
zijn een viertal netwerken te beschrijven en te analyseren, en zijn wij in staat ondermeer 
uitspraken te doen over hoe samenwerking op het gebied van onderwijsontwikkeling zich 
verhoudt tot de ondersteuning bij de oriëntatie. Daarnaast stelt het retrospectieve element 
in de vraagstelling ons in staat om de effectiviteit van Jet-Net op netwerkvorming te 
kwantificeren: in welke mate is groei, vooruitgang, te duiden? 
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4.2.1 Vakinhoudelijke samenwerking 

In toenemende mate worden bedrijven betrokken bij de inhoud van bètatechniek 
onderwijs. Leerlingen wordt zo een context geboden; lesstof wordt in perspectief geplaatst, 
zogesteld. Denk bijvoorbeeld aan een lessenserie over warmtewisselaars op een 
olieraffinaderij, die ontwikkeld is door Shell en enkele middelbare scholen. Het optimalisa
tieprobleem vraagt om een wiskundige aanpak. Leerlingen krijgen door deze casus een 
context aangeboden en leren de “schoolwiskunde” in perspectief te plaatsen. Uit de 
netwerksurvey onder Jet-Net bedrijven volgt dat voorafgaand aan het programma slechts 
33% van hen op deze wijze (vakinhoud) contact onderhield met scholen. Inmiddels gaat 
het om 77% bedraagt. 

In de onderstaande twee figuren zijn de netwerken gevisualiseerd; één voor het netwerk 
voorafgaand aan Jet-Net en één voor de huidige status. 

Figuur 30. Netwerk voor materiaalontwikkeling vóór Jet-Net 
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Figuur 31. Huidig Jet-Net netwerk gericht op materiaalontwikkeling 

In beide figuren is te zien hoeveel relaties Jet-Net bedrijven onderhouden; in Tabel 22 is 
het aantal contacten en de gemiddelde intensiteit daarvan per bedrijf nog eens op een 
rijtje gezet. Organisaties die de vragenlijst niet hebben ingevuld, of niet hebben vermeld 
relaties met het voortgezet onderwijs te hebben, zijn niet opgenomen  in de lijst. In  
tegenstelling tot de tabellen met centraliteitsmaten op actorniveau voor het Sprint 
Programma (vorig hoofdstuk), zijn nu niet de betweenness en closeness centraliteiten 
uitgerekend. Dat heeft te maken met de mate waarin netwerken verknoopt zijn. Figuur 30 
en Figuur 31 laten zien dat er vooral kleine netwerkjes gevormd worden rondom de Jet-Net 
bedrijven en dat één – meer geïntegreerd – netwerk niet aan de orde. De genoemde 
centraliteitsmaten kunnen dan niet goed uitgerekend worden. Deze bevinding is overigens 
wel logisch. De insteek van het Jet-Net bureau is dat scholen primair gebruik maken van 
de diensten van het partnerbedrijf en niet van meerdere of alle aangesloten bedrijven. Dat 
heeft hoofdzakelijk te maken met de grote wachtlijst van Jet-Net: veel scholen, die nog 
niet aangesloten zijn, staan te popelen om met de bedrijven samen te werken. Daarnaast 
stuurt het Jet-Net bureau sterk op regionale verbindingen. 

Tabel 22. Centraliteitsmaten op actorniveau in het Jet-Net bedrijven-vo inhoudelijke netwerk 

Vakinhoudelijk - voor programma Vakinhoudelijk - nu 
Degree Gem. freq. Degree Gem. freq. 

DSM Nederland BV 22 0,5 22 2,6 
AkzoNobel 11 1,9 11 2 
Corus 7 1 5 1,6 

84 



Philips Nederland B.V. 0 0 11 1,8 
Dow Benelux 5 2,3 5 2,6 
IBM 5 1,4 5 2 
Unilever Nederland 0 0 6 1,8 
Teijin Aramid 0 0 4 0,5 
Wetsus 0 0 3 2,7 
CB&I Lummus B.V. 1 3 1 1 
Cofely - GDF Suez (GTI) 0 0 2 2 
Koninklijke Marine 0 0 2 1,5 
Movares 0 0 2 2,5 
Schering Plough Corp.  0 0 2 3 
Stork N.V. 1 1 1 2 
SABIC 0 0 1 2 

Als Figuur 31 vergeleken wordt met Figuur 30, eveneens de kolommen in Tabel 22, valt op 
dat de overall structuur van het netwerk relatief goed behouden blijft. Er is dan wel sprake 
van een toename van relaties, hetgeen er feitelijk op neerkomt dat (i) bedrijven meer 
scholen aansluiten of (ii) er bedrijven bij komen die voorheen niet participeerden in het 
netwerk, maar verknoping tussen subnetwerkjes marginaal voorkomt. Ook in de huidige 
situatie is het beter om te spreken van subnetwerkjes binnen een programma: de 
deelnemende bedrijven verzamelen scholen om zich heen en maken wel gebruik van de 
infrastructuur van het programma. Zo organiseert het Jet-Net bureau landelijke 
activiteiten, zoals de Jet-Net career day, en worden useful practices uitgewisseld64. Figuur 
31 wijst echter uit dat van één inter-organisatorisch netwerk met een hoge dichtheid nog 
geen sprake is. Daarnaast zijn er bedrijven die relatief veel scholen bereiken (>10), zoals 
DSM, AkzoNobel en Philips. Anderzijds zijn er bedrijven aangesloten op het netwerk, die 
met een beperkt aantal scholen kennis uitwisselen: Cofely - GDF Suez, Koninklijke Marine, 
Movares, Stork en Schering Plough Corp. 

Clustering is ook kwantitatief te duiden. Om dat te doen, is gebruik gemaakt van de maat 
“2-clans” met een minimale “set size” van vijf, oftewel groepen van minimaal vijf actoren 
die elkaar in maximaal 2 stappen kunnen bereiken. Die maat levert de waarde 9 op. In de 
onderstaande figuur zijn die clusters duidelijk herkenbaar: rondom Unilever, Dow, Corus, 
IBM, Philips, Teijin, AkzoNobel, DSM en DSM & AkzoNobel samen (samen met de drie 
middelbare scholen tussen beide bedrijven in). Geografische nabijheid speelt een 
belangrijke rol bij de partnerkeuze. Illustratief daarvoor is het netwerk rondom Philips, die 
louter afstemt met Brabantse (blauwgekleurde) scholen en DSM. De DSM vestigingen in 
Heerlen (hoofdkantoor) en Delft verklaren de relaties in respectievelijk Limburg 
(lichtblauw) en Zuid-Holland (groen). Hieruit lijkt de bevinding uit de eerdere netwerkana
lyse bevestigd te worden dat scholen bij externe input voor het lesprogramma vooral 
kijken naar bedrijven in de directe geografische omgeving. 

4.2.2 Praktijk- en beroepsoriëntatie voor havo- en vwo-leerlingen 

Bedrijven dragen, middels hun deelname aan Jet-Net, niet per se direct bij aan 
lesprogramma’s. Zij kunnen ook voorlichtingsactiviteiten verzorgen. In de situatie 
voorafgaand aan het Programma droeg “slechts” 44% van de bedrijven bij aan de 
praktijkoriëntatie van scholieren, terwijl nu álle Jet-Net bedrijven dit doen65 . Dat alle 

64 http://www.jet-net.nl/useful-practices. 
65 Hierbij dient wel vermeld te worden dat de bedrijven op één moment gevraagd is naar de situatie 

nu en voorheen. Het is niet ondenkbaar dat voorheen geen of een minder duidelijk beeld bestond 
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bedrijven nu aan praktijkoriëntatie doen, is niet verwonderlijk – ze nemen immers niet 
voor niets mee aan het programma. Uit dit resultaat blijkt echter wel dat meer dan de helft 
niet alleen reeds bestaande contacten heeft verzilverd (contractueel vastleggen van een 
relatie in het kader van Jet-Net), maar dat zij door het programma zijn aangespoord tot 
contact met middelbare scholen. Dat effect slaat direct neer op het deel van de scholen die 
actief samenwerken. Waar voorheen 29% en 32% van de Universumscholen relaties met 
de bedrijven onderhield, hebben nu respectievelijk 45% en 74% van hen contact met de 
bedrijven.65 

Figuur 32. Netwerk voor beroepsoriëntatie vóór Jet-Net 

van de samenwerking met VO-scholen. Iets dat door de komst van een Jet-Net coördinator mogelijk 
verbeterd is wat het beeld nu wat vertekent. 
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Figuur 33. Huidig Jet-Net netwerk gericht op ondersteuning bij oriëntatie 

Ook voor het aansluitingsnetwerk is per Jet-Net bedrijf weergegeven om hoeveel contacten 
het gaat en met welke gemiddelde frequentie de partners elkaar spreken of zien; zie Tabel 
23. Wederom geldt dat de betweenness en closeness maten niet berekend zijn. Immers, 
ook het aansluitingsnetwerk is versnipperd en laat – enkele middelbare scholen 
daargelaten die verbonden zijn met twee Jet-Net bedrijven – voornamelijk één op één 
relaties zien. Het aansluitingsnetwerk is overigens wel rijker dan het vakinhoudelijke 
netwerk. De figuren laten dat mooi zien. 

Tabel 23. Centraliteitsmaten op actorniveau in het Jet-Net bedrijven-vo aansluitingsnetwerk 

Aansluiting voor programma Aansluiting nu 
Degree Gem. freq. Degree Gem. freq. 

DSM Nederland BV 22 0,5 22 1,2 
Shell Nederland 0 0 29 3 
AkzoNobel 11 1,9 11 2,2 
Philips Nederland B.V. 0 0 17 1,6 
Corus 7 1 5 2,2 
NXP Semiconductors 4 1,5 8 1,8 
Royal Haskoning 1 1 10 1,6 
Dow Benelux 5 2,3 5 2,6 
IBM 5 1,2 5 2 
Unilever Nederland 0 0 6 1,8 
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Teijin Aramid 0 0 4 1,3 
Siemens Nederland N.V. 0 0 3 2 
CB&I Lummus B.V. 1 2 1 1 
Cofely - GDF Suez 0 0 2 2 
Kema 0 0 2 3 
Koninklijke Marine 0 0 2 2 
Movares 0 0 2 2,5 
Schering Plough Corp. 0 0 2 1 
Stork N.V. 1 1 1 2 
Wetsus 0 0 2 2 
SABIC 0 0 1 2 

Het aantal relaties is sinds de start van het programma zichtbaar toegenomen. Dat geldt 
ook voor de gemiddelde intensiteit, hoewel de score van Shell daar veel invloed op heeft 
(met alle nieuwe contacten onderhoudt Shell hoogfrequente relaties). Ook wat betreft 
praktijk- en oriëntatievraagstukken is van één verknoopt netwerk weinig sprake. De 
bovenstaande figuur laat mooi zien dat veel bedrijven eilanden vormen met een aantal 
partnerscholen. Enkele scholen weten wel gebruik te maken van de kennis en inbreng van 
meerdere Jet-Net bedrijven, zoals het Stedelijk Gymnasium Nijmegen (BRIN 20CL00) – 
contact met AkzoNobel, Royal Haskoning en Teijin – en het Dominicus College (BRIN 
14NQ00) – contact met Teijin, Royal Haskoning en NXP. 

4.2.3	 Samenwerking en praktijk- en beroepsoriëntatie in het bedrijven-vo 
netwerk 

In Tabel 25 zijn de samenwerkingspatronen binnen het bedrijven-vo netwerk vergeleken 
tussen de twee onderscheiden domeinen: vakinhoudelijke samenwerking en praktijk- en 
beroepsoriëntatie.  

Tabel 24. Netwerkmaten Jet-Net: samenwerking met voortgezet onderwijs 

Variabele Voor Jet-Net Nu 

Materiaal 

Subgroepen 6 9 

Dichtheid 

(Max. dichtheid: 20,14%) 

0,27% 

(1,34%) 

0,44% 

(2,18%) 

Actoren 55 90 

Aantal relaties 53 86 

Gem. frequentie 1,17 2,12 

Oriëntatie 

Subgroepen 7 13 
Dichtheid 0,30% 

(1,49%) 

0,74% 

(3,67%) 

Actoren 61 143 

Aantal relaties 58 141 

Gem. frequentie 1,16 2,00 

De netwerkdichtheid, gemeten als het aantal daadwerkelijke relaties gedeeld door het 
aantal mogelijke relaties, van het netwerk voor materiaalontwikkeling lager dan het 
netwerk voor de ondersteuning voor oriëntatie van leerlingen. Overigens moet daarbij wel 
de kanttekening geplaatst worden dat de theoretisch maximaal haalbare centrealiteits
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waarde niet uitkomt op 1,0, hetgeen normaliter het methodologische uitgangspunt is, maar 
20,1%66 . In percentages uitgedrukt bedragen de dichtheden respectievelijk 2,18% en 
3,67%. Geen verrassend resultaat als gedacht wordt aan het feit dat vooral voor oriëntatie 
contact met zoveel mogelijk partijen het meeste resultaat zal sorteren en de meeste 
bedrijven én scholen dit dan ook zullen nastreven. Het verschil in de netwerkdichtheden 
kan dan ook grotendeels verklaard worden door het aantal scholen en bedrijven dat geen 
enkele relatie onderhoudt ten behoeve van materiaalontwikkeling. Bij ruim 55% van de 
scholen is er geen contact met een Jet-Net bedrijf en 23% van de Jet-Net bedrijven geeft 
aan op dit vlak geen relaties met scholen te onderhouden. Voor oriëntatie is de 
betrokkenheid aanzienlijk beter c.q. rijker verspreid. Alle Jet-Net bedrijven hebben relaties 
met scholen en slechts 26% van de scholen heeft geen enkele relatie met een Jet-Net 
school. 30% van de Jet-Net bedrijven hebben niet tijdig input aangeleverd. Het is goed 
denkbaar dat het aandeel scholen dat met geen enkel Jet-Net bedrijf contact heeft in de 
realiteit dus lager ligt omdat er mogelijk contacten zijn met de Jet-Net bedrijven in deze 
30%. Het aandeel Jet-Net bedrijven zonder relaties (26% en 0%) benadert de realiteit 
vermoedelijk beter omdat de respondenten waarschijnlijk representatief zijn voor de 
andere Jet-Net bedrijven. Overigens is het wel goed te realiseren dat scholen mogelijk 
contact hebben met bedrijven buiten de set van Jet-Net bedrijven. Uit de eerdere 
netwerkanalyse bleek bijvoorbeeld dat grofweg 68% van de bedrijven waarmee scholen 
contact hebben voor materiaalontwikkeling géén Jet-Net bedrijven waren. Let wel, deze 
scholen en bedrijven zonder relaties zijn niet in de figuren opgenomen. Het relatief hoge 
aantal scholen dat geen relatie heeft, strookt ook met de eerdere bevinding dat de omvang 
van de huidige set Jet-Net bedrijven niet aan de vraag van VO kan voldoen. In de Jet-Net 
evaluatie van 2007 is namelijk gesteld dat zo’n 25 extra Jet-Net bedrijven nodig zijn om 
aan de vraag van scholen te voldoen67. Daarnaast streeft de organisatie van Jet-Net na om 
in 2016 100 bedrijven formeel aan zich gebonden te hebben. 

Verder valt op dat de meeste scholen slechts met één bedrijfspartner samenwerken. 
Wanneer we immers kijken naar het gemiddelde aantal relaties per school, komen we op 
een waarde van 1,1268. Voor oriëntatievraagstukken kijken scholen echter wel iets vaker 
naar meerdere bedrijven, getuige het iets hogere gemiddelde van 1,15 – hetgeen nog 
steeds laag is. Bedrijven lijken echter, gezien de gemiddelde degreewaarde van 3,95, wel 
degelijk schaalvoordelen te willen benutten wat materiaalontwikkeling betreft door hun 
onderwijsbijdragen bij meerdere scholen te ontplooien 69 . Toch is de lage gemiddelde 

66 Analysesoftware gaat er bij de berekening van het aantal potentiële relaties van uit dat alle actoren 
een relatie kunnen hebben met alle andere actoren. In dit geval kan er echter alleen sprake zijn van 
een relatie tussen bedrijven en scholen en dus niet tussen bedrijven en scholen onderling (alleen de 
input van bedrijven is gebruikt en daar zijn de bedrijven immers niet naar gevraagd). De theoretisch 
maximaal haarbare density, waar de door de software gevonden density aan gerelateerd dient te 
worden, is dus de deling van het aantal potentiële relaties die in onze opzet kunnen bestaan door het 
aantal potentiële relaties waarop de software haar berekening baseert: 

2 ⋅ (NJet−Net ⋅ NVO ) 
⋅ −1) + N(NJet−Net + NVO )  (  ( NJet−Net VO ) 

67 Bilderbeek, R., Berg, B. van den, Kaashoek, B., Ongena, G. & C. Zijderveld (2007). Quick Scan Jet-
Net 2006/2007. Utrecht: Dialogic. In opdracht van het Platform Bèta Techniek en het Jongeren & 
Techniek Netwerk (Jet-Net). 

Daarbij moet opgemerkt worden dat de theoretisch laagst mogelijke waarde ‘1’ is omdat het 
gemiddelde berekend is over nodes met een minimale degree van één. 

69 Enkele Jet-Net bedrijven hebben aangegeven met geen enkele school contact te hebben voor het 
ontwikkelen van lesmateriaal. Bij het berekenen van dit gemiddelde zijn deze 0-waarden wel 
meegenomen. Wanneer het gemiddelde berekend zou worden over alleen bedrijven die minimaal 

89 

68 



degreewaarde bij scholen verrassend te noemen, aangezien de input van meerdere 
bedrijven voor de ontwikkeling van onderwijs zondermeer nuttig kan zijn. Voor 
oriëntatiedoeleinden hebben bedrijven zelfs gemiddeld met 6,67 scholen contact. Dat is 
relatief veel. De hogere dichtheid, hoger aantal relaties per school en per bedrijf en het 
grotere aantal scholen en bedrijven dat minimaal één relatie heeft, blijkt niet alleen uit de 
“harde maten”, maar ook uit de afbeeldingen (voor versus na het programma).  

De toename in de intensiteit van de relaties is overduidelijk. De gemiddelde intensiteit van 
de relaties is opgeklommen van 1,17 en 1,16 naar respectievelijk 2,12 en 2,00. Iets wat 
ook uit de afbeeldingen blijkt wanneer Figuur 31 met Figuur 30 en Figuur 33 met Figuur 32 
vergeleken wordt: het aantal stippellijnen en dunnen grijze lijnen (niet frequente 
contacten) neemt af en maakt plaats voor hechtere relaties. Daarnaast valt uit de dichtheid 
af te lezen dat vooral de netwerken gericht op oriëntatie meer verknoopt zijn geworden 
(verdubbeling). Voorheen bestonden de netwerken grotendeels uit geïsoleerde groepen 
waar slechts een handvol scholen met twee bedrijven contact hadden. Vooral met 
betrekking tot oriëntatievraagstukken is daar meer verknoping opgetreden en lijkt een 
aantal scholen door Jet-Net met meer bedrijven tegelijk in contact te zijn gekomen. 

Hoewel het netwerk voor materiaalontwikkeling minder hecht lijkt te zijn, is het 
aannemelijk dat de contacten in dit kader wel intensiever zijn dan wanneer er relaties zijn 
met het oog op beroepsoriëntatie van scholieren: in aantal dus minder, maar zwaarder in 
termen van intensiteit. Om gezamenlijk onderwijs te ontwikkelen zou je immers 
verwachten dat er meer contactmomenten vereist dan de voor coördinatie van oriëntatie 
activiteiten en de inhoudelijke component zwaar meetelt. Deze aanname kan getoetst 
worden door te kijken naar de gemiddelde intensiteit van de relaties. Hieruit blijkt dan ook 
dat de relaties voor materiaalontwikkeling met 2,12 inderdaad intensiever zijn dan de 2,00 
voor oriëntatie. 

Kortom, wanneer de netwerken voor materiaalontwikkeling en beroepsoriëntatie tegen 
elkaar uitgezet worden, kunnen aantal uitspraken gedaan worden. Enerzijds concluderen 
wij dat meer bedrijven en scholen relaties onderhouden gericht op beroeps- en 
praktijkoriëntatie dan voor materiaalontwikkeling en dat per bedrijf of school gemiddeld 
meer relaties bestaan. Toch is het wel zo dat, hoewel er minder relaties zijn, deze relaties 
in het geval van materiaalontwikkeling intensiever zijn. Uit de bovenstaande resultaten kan 
bovendien geconcludeerd worden dat de komst van Jet-Net voornamelijk heeft geleid tot 
een toename van de omvang van de netwerken (netwerkkwantiteit). In andere woorden, 
méér bedrijven zijn met méér scholen gaan samenwerken. Desalniettemin zijn de 
netwerken meer verknoopt geraakt en heeft vooral oriëntatie samenwerking daarvan 
geprofiteerd waar naar verhouding twee keer zoveel relaties zijn ontstaan. 

4.2.4 Vergelijking eerdere netwerkanalyse 

Zoals eerder vermeld geven de gepresenteerde netwerken de interpretaties van de 
samenwerking door de Jet-Net bedrijven weer. Dezelfde netwerkfocus (bedrijven & 
middelbare scholen) is in de Makelen & Schakelen studie vastgelegd vanuit het perspectief 
van de UP-scholen. Dat roept de vraag op in hoeverre de netwerken vanuit het perspectief 
van de bedrijven overeenkomen met de interpretaties van de scholen. Oftewel, is perceptie 
van relaties gelijk? Daarvoor is er een aantal correlatietesten uitgevoerd tussen de 

met één school contact hebben, komen we op een gemiddelde van 5,19 wat overeenstemt met het 
gemiddelde dat uit de visualisatie blijkt. De vijf bedrijven zonder relaties zijn daar immers niet in 
opgenomen. 
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netwerken (materiaalontwikkeling en praktijkoriëntatie) die vanuit verschillende 
perspectieven zijn gecodificeerd. Voor de berekening van de correlatie, hetgeen uitgevoerd 
is middels een QAP analyse70, zijn antwoorden eerst gefilterd om zo bias te voorkomen. Zo 
is de correlatietest uitgevoerd op de dichotome dataset waarbij een relatie wel (1) of niet 
(0) aanwezig is. Verder zijn de bedrijven die niet tijdig gereageerd hebben ook niet 
meegenomen in de QAP correlatieanalyse. Alle relaties die de scholen immers met deze 
bedrijven hebben genoemd, zouden per definitie niet wederkerig (bevestigd) kunnen 
worden en zouden zodoende de correlatie drukken. De resultaten van deze test zijn 
opgenomen in Tabel 25. 

Tabel 25. Correlaties tussen perspectieven (** P < 0.005) 

Perspectief Universum scholen 

Nu Vroeger 

Materiaal Beroepsoriëntatie Materiaal Beroepsoriëntatie 

P
e
rs

p
e
ct

ie
f

Je
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b
e
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ri
jv

e
n

  

N
u

 

Materiaal 0,359** 

Beroepsoriëntatie 0,221** 

V
ro

e
g

e
r Materiaal 0,135** 

Beroepsoriëntatie -0,002 

Drie correlaties uit deze test zijn significant, al is het verband minder sterk dan verwacht. 
Vooral in de vergelijking met de vroegere situatie is sprake van een lage correlatie en zelfs 
een niet-significant verband. De meest voor de hand liggende verklaring daarvoor is dat de 
relaties op een meer ad hoc basis plaatsvonden en dat daar geen duidelijk overzicht van 
was; iets dat met de komst van een organisatiebrede coördinator verbeterd is. Ook 
overdracht van die coördinatiefunctie kan hebben geleid tot uiteenlopende antwoorden van 
scholen en bedrijven over hun onderlinge samenwerking. Verder valt op dat het verband 
op het gebied van materiaal ontwikkeling sterker is. Dit kan verklaard worden door het feit 
dat relaties op het gebied van materiaalontwikkeling meestal intensiever zijn en dat de 
kans dat slechts één van beide partijen dit als relatie identificeert derhalve kleiner is. 
Bovendien speelt mogelijkerwijs het gegeven mee dat materiaalsamenwerking vaker leidt 
tot iets tastbaars. Denk aan een geschreven onderwijsmodule. Die tastbaarheid kan 
bijdragen aan een scherper beeld van de samenwerking en het resultaat (bijvoorbeeld de 
lesmodule) kan bovendien door een nieuwe coördinator gemakkelijker worden teruggevon
den na een functieoverdracht.  

Tegelijkertijd biedt de aanwezigheid van enerzijds het perspectief van alleen de UP-scholen 
en anderzijds de Jet-Net bedrijven de mogelijkheid onder andere iets te zeggen over de 
‘UP-mindedness’ van de bedrijven en de mate waarin de Jet-Net bedrijven ook met niet-
Jet-Net scholen samenwerken. Zo bleek bijvoorbeeld uit de vorige netwerkanalyse onder 
UP-scholen dat deelname door bedrijven aan Jet-Net zeker geen eis is voor scholen om 
samen te werken; slechts 31,7% van de bedrijven en instellingen waarmee het VO contact 
heeft voor materiaalontwikkeling behoort tot de Jet-Net selectie. Daarentegen vallen de 

70 Quadratic Assignment Procedure. 
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meeste scholen waarmee de Jet-Net bedrijven samenwerken wél binnen het Universum 
Programma; voor materiaalontwikkeling is dat maar liefst 97,3% en voor oriëntatie 94,3%. 
Dit valt ook goed in de afbeeldingen terug te zien (Figuur 31 en Figuur 33). De omkadering 
van de scholen indiceert het onderscheid tussen wel of geen UP-school. De scholen met 
een stippelrand zijn scholen van buiten het UP. Als we kijken naar het aandeel Jet-Net 
scholen waarmee de bedrijven samenwerken, komen we uit op maar liefst 93% voor 
materiaalontwikkeling en 90% voor praktijkoriëntatie. We kunnen dan ook stellen dat Jet-
Net bedrijven wel contacten zoeken buiten hun Jet-Net partner, en dus de contractuele 
verbinding, om, maar dat in beperkte mate doen. 

4.3 Samenwerking met hoger onderwijs 

De bedrijven zijn ook gevraagd naar de samenwerking met de instellingen uit het hoger 
onderwijs. Ook hier is onderscheid gemaakt naar samenwerking met als doel om enerzijds 
gezamenlijk lesmateriaal te ontwikkelen, bijvoorbeeld relevante case studies, en anderzijds 
studenten kennis te laten maken en zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Stages of 
business courses zijn bijvoorbeeld middelen om dat te bewerkstelligen. Daarnaast is 
wederom de retrospectieve vraag gesteld hoe de samenwerking er voor Jet-Net uitzag. Er 
zal eerst gekeken worden naar hoe de samenwerking ten behoeve van materiaalontwikke
ling zich verhoudt tot de samenwerking voor oriëntatiedoeleinden waarna de invloed van 
Jet-Net op de samenwerking gehad heeft. 

4.3.1 Vakinhoudelijke samenwerking 

Figuur 35 presenteert het huidige samenwerkingsnetwerk van bedrijven (blauwe 
vierkanten), hogescholen (grijze gearceerde cirkels) en universiteiten (oranje gearceerde 
cirkels), Figuur 34 het netwerk voorafgaand aan het programma. Waar voorheen slechts 
30% van de bedrijven lesmateriaal ontwikkelden met 29,1% van de instellingen uit het 
hoger onderwijs, is dit nu 57,1% bedrijven die met 54,55% van de instellingen 
samenwerken71. Daarbij is de dichtheid van het netwerk eveneens toegenomen van 1,37% 
naar 4,08%. De bedrijven geven aan dat waar ze voorheen met gemiddeld 2,86 school 
samenwerkten, ze dat nu met 5 scholen doen. Naast de toename in relaties is de kwaliteit 
van de relaties ook verhoogd; de gemiddelde intensiteit van de relaties is ook toegenomen 
van 1,20 naar 1,78. 

Zeker in het netwerk voorafgaand aan Jet-Net is het aantal relaties gering (20 in totaal); 
ook de gemiddelde intensiteit is laag (1,20). Zelfs in het huidige netwerk is het aantal 
hoogfrequente, hechte, contacten tussen de bedrijven en hoger onderwijsinstellingen laag. 
Enkel tussen de Technische Universiteit Delft en DSM, De Universiteit van Amsterdam en 
Unilever, en de Radboud Universiteit Nijmegen en SABIC wordt ten minste maandelijks 
kennis gedeeld om te komen tot (nieuw of verbeterd) lesmateriaal. De tendens van 
intensivering van relaties komt mooi tot uiting in het ego-netwerk van DSM. Voorafgaand 
aan de invoering van Jet-Net was deze multinational slechts onregelmatig aangesloten op 
enkele onderwijsinstellingen. De gemiddelde intensiteit is in de jaren voor al die contacten 
toegenomen (hoewel UU niet meer wordt genoemd). Door de invoering van het 
programma is het overall netwerk ook meer en meer verknoopt geraakt. Voorheen waren 
er, op de gedeelde relaties van Wetsus en DSM na, alleen maar ego-netwerken. Ofwel, 
ieder bedrijf had zijn eigen eilandje met contacten in het hoger onderwijs. In het huidige 

71 Vermoedelijk ligt het aantal instellingen in het hoger onderwijs waarmee wordt samengewerkt nog 
hoger aangezien de reactie van enkele Jet-Net bedrijven ontbreekt. 
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model positioneren hogescholen, universiteiten en bedrijven zich zo, dat steeds meer 
gebruik gemaakt kan worden met opschalingeffecten: gedeelde netwerkrelaties die het 
mogelijk maken om snel te leren van elkaars useful practices.  
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Figuur 34. Samenwerking met betrekking tot materiaalontwikkeling vóór invoering Jet-Net 

Figuur 35. Huidige samenwerking met betrekking tot materiaalontwikkeling 

Eigenlijk spreken de figuren voor zich: gezien het geringe aantal lijnen is duidelijk te zien 
welke Jet-Net scholen in sterkere mate en welke in mindere mate aansluiting vinden op het 
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hoger onderwijs. Ondanks dat hebben wij ter volledigheid de centraliteitsmaten op 
actorniveau opgenomen in Tabel 26. Ten opzichte van het sterk gedecentraliseerde Jet-Net 
bedrijven-vo netwerk, lijkt het netwerk met hoger onderwijsinstellingen – zeker voor de 
huidige situatie – meer op één geheel. Dat wil zeggen dat de hogescholen en universitei
ten, die veelal deelnemen aan het Sprint Programma, beter ingebed zijn in het netwerk 
bestaande uit Jet-Net bedrijven. De verknoping is echter niet voldoende om goede 
uitspraken te doen over de betweenness en closeness maten. Om die reden bestaat de 
onderstaande tabel dan ook alleen uit de degreemaat en de gemiddelde intensiteit van 
relaties. 

Tabel 26. Centraliteitsmaten op actorniveau in het Jet-Net bedrijven-ho inhoudelijke netwerk 

Vakinhoudelijk - voor programma Vakinhoudelijk - nu 
Degree Gem. freq. Degree Gem. freq. 

Corus 0 0 18 1,7 
DSM Nederland BV 7 0,9 7 2,1 
Unilever Nederland 0 0 13 1,5 
Teijin Aramid 4 1 5 1,2 
Stork N.V. 3 2,3 3 2,3 
AkzoNobel 2 1 2 1 
IBM 2 1 2 2 
SABIC 0 0 4 2,5 
Dow Benelux 1 2 1 2 
Movares 1 0,5 1 2 
Philips Nederland B.V. 0 0 2 2 
Wetsus 0 0 2 2 

4.3.2 Beroep- en praktijkoriëntatie voor studenten 

Het netwerk voor samenwerking voor beroepsoriëntatie is in kaart gebracht in Figuur 37 en 
Figuur 36. 38,1% van de Jet-Net bedrijven heeft aangegeven al vóór Jet-Net samen te 
werken met 37,5% van de onderwijsinstellingen op aansluitingsvraagstukken. Inmiddels is 
dat aandeel gegroeid tot 76,2% van de bedrijven en 57,14% van de instellingen. Het 
netwerk had voorheen een relatief lage dichtheid van 2,24%, maar dit is – met 8,11% 
aanzienlijk hechter geworden. Het aantal relaties neemt immers toe van 33 tot 119. Dit 
vertaalt zich eveneens in een spectaculaire toename van het aantal subgroepen; van 6 
naar maar liefst 80. Tevens is de intensiteit van de relaties is toegenomen van een 
gemiddelde van 1,38 tot 1,55. 
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Figuur 36. Samenwerking met betrekking tot beroepsoriëntatie vóór invoering Jet-Net 

Figuur 37. Huidige samenwerking ten behoeve van aansluiting op de arbeidsmarkt 
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Onderstaand zijn – ter volledigheid – de centraliteitsmaten op actorniveau weergegeven. 
De verschillen tussen de instellingen als ook de toename van netwerkvorming na de start 
van Jet-Net spreken eveneens uit die tabel (net als uit Figuur 36 en Figuur 37). 

Tabel 27. Centraliteitsmaten op actorniveau in het Jet-Net bedrijven-ho aansluitingsnetwerk 

Aansluiting voor programma Aansluiting nu 
Degree Gem. freq. Degree Gem. freq. 

Corus 0 0 18 1,7 
Stork N.V. 9 2,1 9 2,1 
Cofely - GDF Suez 0 0 17 1 
Unilever Nederland 0 0 16 1,3 
DSM Nederland BV 7 0,8 7 1,4 
SABIC 0 0 13 1 
NXP Semiconductors 5 1,8 6 1,8 
Siemens Nederland N.V. 0 0 10 2 
Teijin Aramid 4 1 5 1,2 
Royal Haskoning 0 0 8 2,4 
Movares 3 0,7 3 3 
AkzoNobel 2 1 2 1 
IBM 2 1 2 1 
Dow Benelux 1 2 1 2 
Philips Nederland B.V. 0 0 1 2 
Wetsus 0 0 1 2 

In een verknoopt netwerk zijn vanzelfsprekend veel verschillende subgroepen herkenbaar. 
Een subgroep is in dat geval niet zozeer gebaseerd op een afgebakend project waaraan 
meerdere organisaties deelnemen (bijvoorbeeld een gezamenlijke beroepenmarkt), maar 
een methodologische aanduiding (zie de box in het hoofdstuk Netwerkanalyse). Net als de 
dichtheid duidt de maat voor subgroepen, het aantal 2-clans, op een relatief hecht netwerk 
waarbinnen combinaties tussen organisaties gemakkelijk te maken zijn. Het hoge aantal 
subgroepen in het netwerk voor oriëntatie rijmt zodoende met de hogere dichtheid van dat 
netwerk. 

In plaats van visualisaties van volledige netwerken kunnen ook ego-netwerken geplot 
worden. Ego-netwerken zijn netwerken vanuit het perspectief van één actor, zoals is 
geïllustreerd in Figuur 38. In dit geval kan mooi aangetoond worden dat ego-netwerken 
onder meer kunnen verschillen in breedte (aantal relaties) en diepte (intensiteit van 
relaties). De bovenstaande figuur geeft dit onderscheid goed weer. Zo heeft Movares drie 
(zeer) sterke relaties genoemd, te weten de Technische Universiteit Delft, Universiteit 
Utrecht en de Hogeschool Utrecht - vermoedelijk niet in de laatste plaats als gevolg van de 
locatie van Movares in Utrecht. Cofely - GDF Suez noemt daarentegen geen enkele sterke 
relatie, maar zoekt wel het contact op met een groot aantal hogescholen en universiteiten 
die verspreid over heel het land zitten. Bovendien lijkt Cofely - GDF Suez vooral uit 
hogescholen te willen putten bij hun zoektocht naar jong bètatalent. 
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Figuur 38. Ego-netwerken van Cofely - GDF Suez en Movares 

Tot slot is het relevant om te onderzoeken hoe vaak bepaalde hoger onderwijsinstellingen 
door de Jet-Net bedrijven genoemd worden. Op die manier kan namelijk de vraag 
beantwoord worden in welke mate specifieke hogescholen en universiteiten een 
elementaire positie (“epicentrum”) innemen binnen de onderwijsnetwerken van Jet-Net 
bedrijven. Een manier om dat grafisch inzichtelijk te maken is door een visualisatie te 
presenteren waarbij de locatie van de actoren bepaald wordt door het aantal keren dat 
deze actor genoemd is, de zogeheten indegree van de hogescholen en universiteiten. De 
actoren worden dan in cirkelvorm geplot waarbij dit aantal de mate van centraliteit bepaalt 
(zie Figuur 39).  
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Figuur 39. Visualisatie van beroeps- en praktijkoriëntatie: plot naar indegree centraliteit 

Een eerste conclusie is dat er geen duidelijke voorkeur bestaat voor universiteiten als 
partner of hogescholen, maar dat de aandacht goed verdeeld is. Hier dient overigens nog 
opgemerkt te worden dat de centraliteit zuiver afhangt van het aantal relaties en dat 
hierbij geen rekening gehouden is met de intensiteit. Indien dat wel gedaan zou zijn, is het 
resultaat dat de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, de HAS en Wageningen 
Universiteit verder naar het epicentrum opschuiven. Wel wordt de Technische Universiteit 
Delft duidelijk het meest frequent genoemd. Deze blijkt een aantrekkelijke partner en lijkt 
nog meer dan de andere universiteiten die deel uitmaken van de 3TU, de Technische 
Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente, een interessante partij voor bedrijven om 
samen te werken om studenten te helpen oriënteren. 

4.3.3	 Samenwerking en praktijk- en beroepsoriëntatie in het bedrijven-ho 
netwerk 

De descriptieve netwerkmaten zijn opgenomen in Tabel 28. Hierbij valt op dat de hoger 
onderwijsinstellingen vooral bij oriëntatie op de arbeidsmarkt met relatief veel bedrijven 
relaties onderhouden. Voor materiaalontwikkeling hebben de scholen die actief zijn in het 
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netwerk met gemiddeld 2 bedrijven contact en met maar liefst 3,72 bedrijven voor 
oriëntatiedoeleinden. Dit verschil met middelbaar onderwijsinstellingen als partner kan 
verklaard worden door het feit dat hoger onderwijs, vergeleken met middelbaar onderwijs, 
dichter aanligt tegen de arbeidsmarkt en studenten al hebben gekozen voor een 
nadrukkelijke bètastudie (focus). Dat betekent dat er voor verschillende interne 
opleidingen lesmateriaal ontwikkeld en (bijvoorbeeld) stageplekken gezocht moeten 
worden en er zodoende relaties aangegaan dienen te worden met bedrijven uit 
verschillende sectoren. Daarnaast zijn er simpelweg minder hoger onderwijsinstellingen 
dan instellingen in het voortgezet onderwijs. Daardoor kan de aandacht van Jet-Net 
bedrijven, bedrijven in het algemeen eigenlijk, verdeeld worden over een kleiner aantal 
actoren. De verklaring voor het hogere gemiddelde voor oriëntatiedoeleinden is equivalent 
aan de vorige paragraaf, namelijk het feit dat gezamenlijke ontwikkeling van lesmateriaal 
minder snel geïnitieerd wordt dan activiteiten voor aansluiting op de arbeidsmarkt, in het 
bijzonder stageplekken. Wel is het zo dat de intensiteit van de relaties voor de ontwikke
ling van lesmateriaal intensiever is, getuige de gemiddelde frequentie van 1,78 tegen 1,55. 
Bedrijven hebben gemiddeld ook meer contacten met HO (7,44) dan VO (6,67) voor 
aansluiting op de arbeidsmarkt. Dat is mogelijk een resultaat van het feit dat HBO en 
universitaire studenten direct in het arbeidsproces gaan participeren. Voor wat betreft de 
ontwikkeling van materiaal hebben de bedrijven met vrijwel evenveel onderwijsinstellingen 
uit het hoger en voortgezet onderwijs contact. 

Tabel 28. Netwerkmaten Jet-Net: samenwerking met hoger onderwijsinstellingen 

Variabele Materiaal Oriëntatie 
Subgroepen 19 80 
Dichtheid 

(Max. dichtheid: 40,19%) 

1,64% 

(4,08%) 

3,26% 

(8,11%) 
Actoren 42 48 
Aantal relaties 60 119 
Gem. frequentie 1,78 1,55 
P-waarde 107 185 

Het hogere aantal relaties heeft tot gevolg dat sprake is van vrij verknoopte netwerken 
met gecorrigeerde dichtheden van 4,08% en 8,11%.68 Iets dat ook vrij duidelijk in de 
visualisaties terug te zien is. De hogere dichtheid van het netwerk voor beroepsoriëntatie 
versus vakinhoudelijke contacten strookt met de eerdere bevindingen en verklaringen. 

Al met al kan gesteld worden dat na de invoering van Jet-Net bedrijven uit de arbeids
markt aanzienlijk gemakkelijker hun weg weten te vinden naar bètatalent; potentiële 
werknemers. Een verbetering die, zo blijkt, zelfs verder gaat dan wat Jet-Net voor de 
samenwerking tussen het bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs heeft betekent – 
hetgeen de primaire focus van het programma is. 

4.4 Samenwerking met andere instellingen 

Jet-Net bedrijven is ook gevraagd naar hun andere contacten in de onderwijsketen; 
weliswaar niet zo uitgebreid als is gevraagd aan hogescholen en universiteiten (zie 
Hoofdstuk 3). De respondenten hebben enkel aangegeven of ze inhoudelijk samenwerken 
met basisscholen, middelbaar beroepsonderwijsinstellingen of overige instellingen zoals 
ontwikkelingsmaatschappijen of technocentra. Daarnaast hebben zij aangegeven wel of 
niet kennis uit te wisselen met andere Jet-Net bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de situatie 
waarin een Jet-Net bedrijf een practicum ontwikkelt samen met scholen en die ervaringen 

100 



deelt met andere bedrijven om de effectiviteit van hun activiteiten te vergroten. In 
tegenstelling tot de twee voorgaande paragrafen hebben respondenten niet aangegeven 
met welke partners zij specifiek kennis ontwikkelen en/of uitwisselen. Het is daarom niet 
mogelijk om een gedetailleerde netwerkanalyse uit te voeren. Onderstaand zijn wel de 
antwoorden van respondenten weergegeven.  

Tabel 29. Jet-Net: samenwerking met andere organisaties in de onderwijsketen 

Samenwerking met andere organisaties 

PO MBO Jet-Net Overig 

AkzoNobel ja ja ja ja 

Corus ja ja ja ja 

DSM Engineering Plastics ja ja ja ja 

IBM ja ja ja ja 

NXP Semiconductors ja ja ja ja 

Philips Electronics - Eindhoven ja ja ja ja 

SABIC ja ja ja ja 

Dow Benelux ja ja nee ja 

Siemens ja ja nee ja 

Teijin Aramid - Arnhem ja nee ja ja 

Unilever R&D ja nee ja ja 

Wetsus ja nee ja ja 

Koninklijke Marine nee ja nee ja 

Movares ja nee ja nee 

Royal Haskoning - Nijmegen nee ja ja nee 

CB&I Lummus B.V. nee nee ja nee 

Shell nee nee ja nee 

Stork Food Systems nee ja nee nee 

Cofely - GDF Suez nee nee nee nee 

Kema nee nee nee nee 

Schering Plough Corp. nee nee nee nee 

De tabel spreekt eigenlijk voor zich. Zeven respondenten geven aan contacten te hebben 
met alle type actoren (van PO tot overig) en drie Jet-Net bedrijven ontkennen al die 
relaties. Elf respondenten zitten daar ergens tussen: Dow Benelux en Siemens geven 
bijvoorbeeld aan zowel met basisscholen, MBO instellingen als overige organisaties kennis 
uit te wisselen, maar niet met andere Jet-Net bedrijven. Zo zijn er meerdere combinaties 
mogelijk: CB&I Lummus en Shell antwoorden namelijk dat zij juist enkel met andere 
bedrijven in gesprek zijn. 

4.5	 Kwaliteit van samenwerking: ervaringen van Jet-Net bedrij
ven 

Jet-Net bedrijven onderhouden, zo blijkt uit de twee bovenstaande empirische paragrafen 
(4.2 en 4.3), veel contacten met het onderwijsveld. Zo krijgen zij enerzijds beter zicht op 
het niveau en de prestaties van potentiële werknemers; dat geldt zeker voor het hoger 
onderwijs. Anderzijds kunnen zij het algemene imago van bètatechnische beroepen 
verbeteren en leerlingen/studenten een reëler beeld tonen van het werkveld. Uit de 
recente Jet-Net evaluatie volgt bovendien dat betrokken bedrijven gemiddeld 19 
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werkdagen per jaar investeren per formele partnerschool72. Hoe ervaren deze bedrijven de 
samenwerking met partnerscholen? Zijn zij tevreden? Herkennen zij structurele 
knelpunten? 

Jet-Net bedrijven zijn doorgaans tevreden over de samenwerking met middelbare scholen. 
De factoren die volgens de bedrijven doorslaggevend zijn voor een succesvolle 
samenwerking zijn de inzet van scholen en de bedrijven; heldere communicatie tussen 
medewerkers van de school en het bedrijf, enthousiasme vanuit beide partijen en 
voldoende budget en tijd voor medewerkers om van Jet-Net een succes te kunnen maken. 
Ook de ondersteuning van het Jet-Net coördinatiebureau en de uitwisseling met andere 
Jet-Net bedrijfspartners (“peers”) wordt op waarde geschat. Als knelpunt wordt alleen de 
groepsgrootte door de meerderheid van de respondenten genoemd: 62% ervaart dit 
aspect tenminste “in zekere zin” als knelpunt. Het is dan ook niet gemakkelijk om een 
groepsgrootte perfect te laten aansluiten op de doelstelling en insteek van een Jet-Net 
activiteit. Zo is het denkbaar dat voor een practicum te veel animo is (de groepen worden 
dan te groot voor het daadwerkelijk uitvoeren van de praktijktaken) of er voor grote 
voorlichtingsactiviteiten juist te weinig interesse is. 

Jet-Net bedrijven hebben in de vragenlijst bovendien ruimte gekregen om verbeterpunten 
op te schrijven. De belangrijkste vermelden wij. Allereerst geven enkele bedrijven aan dat 
interne communicatie kan verbeteren. Op die manier ontstaat er een “olievlek” binnen de 
eigen onderneming en zijn er meer mensen op de hoogte van de kans om samen met 
scholen activiteiten te ontwikkelen. Een respondent meldt dat het voor de continuïteit van 
Jet-Net en de school-bedrijf relatie goed is om meer inzicht te krijgen in de motivatie van 
verschillende partners en de wijze waarop Jet-Net daar in de toekomst op kan inspelen. 
Andere verbeterpunten die zijn genoemd, zijn onder andere het spreiden van de 
activiteiten (door het jaar heen of over de klassen heen), het uitbreiden van het 
beschikbare gestandaardiseerde materiaal en het beter voorbereiden van de leerlingen op 
de Jet-Net activiteiten. Een bedrijf noemt als concreet verbeterpunt het scherper kunnen 
presenteren van heldere beroepen en aansprekende rolmodellen. Wensen voor de 
toekomst zijn er ook: Een aantal scholen noemt een verbeterde samenwerking tussen Jet-
Net bedrijven (“peer”-netwerk of kennisbank), zodat lesmateriaal uitgewisseld kan worden 
en bedrijven de scholen voor elkaar kunnen opvangen wanneer nodig. Een ander aspect 
dat door verschillende bedrijven wordt genoemd is het vasthouden en mogelijk verbeteren 
van de ondersteuning vanuit het Jet-Net coördinatiebureau als toonaangevende 
intermediair. Andere wensen die worden genoemd, zijn het betrekken van bedrijfsdeelne
mers uit het MKB, het uitbreiden van de activiteiten en betere promotie. 

4.6	 Jet-Net bedrijven en hun netwerkcontacten: de belangrijkste 
resultaten op een rij 

In dit hoofdstuk zijn veel details over de Jet-Net netwerken aan bod gekomen. Hieronder 
hebben wij de belangrijkste resultaten bondig uitgelicht, zonder al te veel detail. 

Over samenwerking met middelbare scholen: 

- Het vakinhoudelijke netwerk bestaande uit Jet-Net bedrijven en middelbare scholen 
was voorafgaand aan het programma zeer versnipperd. Dat wil zeggen dat sommi
ge bedrijven al min of meer contacten onderhielden met een beperkte set van 

72 Kaashoek, B. & B. van den Berg (2008). Evaluatie Jet-Net scholen. Utrecht: Dialogic. Zie ook: Jet-
Net projectbureau (2008). Samenvatting rapport Jet-Net evaluatie 2008. Den Haag: Jet-Net. 

102 



bedrijven, maar dat de meeste relaties onregelmatig en informeel waren – bijvoor
beeld ontstaan vanuit een vader of moeder van één van de leerlingen. Sommige 
relaties bestonden al met de huidige schoolpartner. We kunnen dan stellen dat die 
relatie door middel van Jet-Net is geformaliseerd. De meeste relaties zijn boven
dien één-op- één, waardoor verschillende eilandjes (ego-netwerken) bestonden 
rondom de huidige Jet-Net bedrijven. Verschil in aanpak was toen al duidelijk: DSM 
onderhield veel relaties op een onregelmatige basis, Dow Chemicals uit Terneuzen 
juist met een gering aantal middelbare scholen, maar wel op een intensieve wijze. 

- Het huidige vakinhoudelijke netwerk is rijker – zowel in termen van aantal relaties 
als gemiddelde intensiteit, dan het netwerk voorheen. Daarnaast zijn er Jet-Net 
bedrijven die momenteel partneren met middelbare scholen in het kader van Jet-
Net, en dat voorheen überhaupt niet deden. Daar zit natuurlijk grote winst: de 
relaties zijn daadwerkelijk ontstaan door de start van het programma. Nog steeds 
is er sprake van een aantal ego-netwerken in plaats van één meer geïntegreerd 
Jet-Net netwerk. Juist zo’n geïntegreerd netwerk biedt een ruime context voor 
kennisuitwisseling tussen betrokkenen, het delen van best practices en opschaling 
van activiteiten die in het kader van één relatie zijn ontplooid. 

- De conclusies voor het vakinhoudelijke netwerk gelden ook voor het aansluitings
netwerk: zo was het netwerk voorafgaand aan Jet-Net dun, waren relaties 
hoofdzakelijk laagfrequent of onregelmatig (op de contacten van Dow na) en waren 
de ego-netwerken nauwelijks verbonden. Het netwerk is sinds de start van het 
programma flink gegroeid, zowel in de breedte als diepte. Sommige instellingen 
zijn uitgegroeid tot de koplopers van het programma, zoals Shell – DSM onderhield 
voorheen al veel contacten en doet dat nog steeds. Ook Philips, AkzoNobel en Roy
al Haskoning organiseren voor relatief veel scholen oriëntatieactiviteiten. 

- Het oriëntatienetwerk was en is qua omvang van meer betekenis dan het vakin
houdelijke netwerk. Anders gesteld, Jet-Net bedrijven zijn betrokken bij meer 
scholen wat betreft voorlichting over beroepen en de arbeidsmarkt, dan dat zij 
inhoudelijk bijdragen aan de ontwikkeling of implementatie van bètagericht lesma
teriaal. De gemiddelde intensiteit van oriëntatiecontacten wijkt nauwelijks af van 
dat van vakinhoudelijke contacten. 

Over samenwerking met hogescholen en universiteiten 

- Allereerst: de Jet-Net bedrijven hebben een overeenkomst afgesloten met ten 
minste één middelbare school over het opzetten van een (intensieve) relatie. Het 
bedrijf biedt daarbij de context voor vo-leerlingen om een getrouw beeld te krijgen 
van het betatechnische beroepenveld. Er is vanuit Jet-Net althans geen expliciete 
relatie met het hoger onderwijs. Echter, gezien de onderwijsoriëntatie van de deel
nemende bedrijven, hebben wij wel gevraagd naar hun contacten met hogescholen 
en universiteiten. 

- Jet-Net bedrijven waren voorheen nauwelijks betrokken bij de ontwikkeling van 
betatechnisch lesmateriaal op hogescholen en universiteiten. De contacten die er 
waren, kunnen getypeerd worden als laagfrequent of onregelmatig (bijvoorbeeld 
het aandragen van één enkele casus uit de praktijk voor werkcolleges). DSM was 
het best ingebed met 7 contacten (5 universiteiten en 2 hogescholen); Stork was 
de enige organisatie met een intensieve inbreng (Wageningen Universiteit). 

- Het huidige vakinhoudelijke netwerk is relatief vol en er is – in tegenstelling tot de 
vo-relaties – meer sprake van een geïntegreerd netwerk. Dat wil zeggen dat Jet-
Net bedrijven meer dezelfde onderwijsinstellingen opzoeken en ook hogescholen en 

103 



universiteiten zodoende in toenemende mate profiteren van de waardevolle in
breng van bedrijven om curricula voor studenten te verbeteren. 

- Het karakter en de ontwikkeling van het aansluitingsnetwerk lijkt op dat van het 
vakinhoudelijke netwerk bestaande uit Jet-Net bedrijven, hogescholen en universi
teiten. In het huidige netwerk is het onderscheid te maken tussen bedrijven die 
met een gering aantal instellingen de diepte in gaan (bijvoorbeeld Movares: Tech
nische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht) en 
organisaties die juist veel aansluitingscontacten op een laag pitje onderhouden 
(Cofely - GDF Suez met 2 universiteiten en maar liefst 15 hogescholen). 

- Het aansluitingsnetwerk telt meer relaties dan het vakinhoudelijke netwerk, hoewel 
de gemiddelde intensiteit van het contact lager is. Kortom, Jet-Net bedrijven pak
ken met meer hogescholen en universiteiten activiteiten op om studenten kennis te 
laten maken met de beroepenpraktijk. Echter, als er inhoudelijk wordt bijgedragen 
aan hbo of universitaire curricula, dan is komen de partijen vaker samen. 

Over samenwerking met andere instellingen: 

- Jet-Net bedrijven kunnen ook kennis delen met basisscholen (eerste kennismaking) 
en mbo-instellingen (bijvoorbeeld stageplaatsen) of onderling. In dat laatste geval 
worden onder andere bruikbare tips over de samenwerking met vo-scholen in het 
kader van Jet-Net uitgewisseld. AkzoNobel, Corus, DSM, IBM, NXP, Philips en SA
BIC doen dat allemaal. Cofely - GDF Suez, Kema en Schering Plough Corp. hebben 
aangegeven niet of nauwelijks aan kennisuitwisseling met po, mbo of andere Jet-
Net bedrijven te doen. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Naar een vergelijking van netwerkgedrag 

In het voorgaande hebben we vooral resultaten gepresenteerd op het niveau van 
netwerken. Zo is uitgebreid stilgestaan bij verschillen tussen vakinhoudelijke en 
aansluitingsnetwerken en zijn regionale clusters uitgelicht. Zo wordt de basis gelegd voor 
benchmarking – zeker voor het Sprint Programma een relevante optie, gezien de bewuste 
keuze van dit programma voor een ketenbrede aanpak in de komende jaren: door de 
huidige situatie gedetailleerd in kaart te brengen, zijn veranderingen in het netwerk later, 
tijdens een effectmeting, in perspectief te plaatsen. Naast de analyse op netwerkniveau is 
het ook mogelijk om netwerkgedrag van organisaties te typeren. In de hoofdstukken over 
het Sprint Programma en Jet-Net (4 en 5) hebben we zijdelings de posities van 
afzonderlijke hoger onderwijsinstellingen of Jet-Net bedrijven beschreven. Hieronder gaan 
we een stap verder door netwerkgedrag van organisaties te vergelijken aan de hand van 
een typologie. Een dergelijke vergelijking maakt het niet alleen mogelijk om huidige 
verschillen tussen netwerkgedrag van organisaties te duiden, maar het biedt ook 
benchmark mogelijkheden. Tijdens de effectmeting kan daarom onderzocht worden welke 
instellingen en Jet-Net bedrijven zich anders in de keten positioneren. 

5.1.1 Typologie voor hoger onderwijsinstellingen 

Om te komen tot een typologie van netwerkgedrag hebben we gekozen voor de onderwijs- 
en arbeidsmarktketen als uitgangspunt. Dat wil zeggen dat hoger onderwijsinstellingen 
door de instroom van studenten vanuit het voorgezet of beroepsonderwijs een natuurlijke 
positie kennen in de opleidingsketen, en vanuit die positie de aansluiting op de 
arbeidsmarkt faciliteren. Met dat uitgangspunt kunnen instellingen worden getypeerd in 
termen van oriëntatie op hun “toeleveranciers” (voor universiteiten zijn dan bijvoorbeeld 
vwo-scholen en hogescholen) of op de schakels later in de keten (arbeidsmarkt). In Figuur 
40 is dat principe uiteengezet. 

Figuur 40 laat zien dat de keten – en dus de instroom- versus uitstroomoriëntatie – er voor 
universiteiten anders uitziet dan voor hogescholen. Wat bepaalt uiteindelijk de oriëntatie 
van instellingen? In de hoofdstukken 4 en 5 hebben we allerlei netwerken de revue laten 
passeren. Voor ieder netwerk zijn verschillende variabelen te definiëren die netwerkgedrag 
beïnvloeden, bijvoorbeeld het aantal relaties in het ho-vo aansluitingsnetwerk of de 
gemiddelde intensiteit daarvan. Voor deze afzonderlijke variabelen zijn allereerst z-scores 
gemaakt, om de variabelen vergelijkbaar te maken.73 De standaarddeviaties (die nodig zijn 
om de z-scores te bepalen) zijn berekend per subpopulatie: de selectie Sprinthogescholen 
resp. de universiteiten. Vervolgens zijn de z-scores samengenomen voor instroom- en 

73 Zo verschilt de range van contacten met basisscholen van die van contacten met hoger 
onderwijsinstellingen, simpelweg omdat het veld er anders uitziet – Nederland kent veel meer 
basisscholen dan hoger onderwijsinstellingen. Dat geldt ook voor de vergelijkbaarheid van het aantal 
relaties en de gemiddelde intensiteit daarvan. De schaal van intensiteit varieert van 0 tot 5, het 
aantal relaties is begrensd door het aanbod (aantal basisscholen in Nederland, aantal middelbare 
scholen, etc.). 
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uitstroomvariabelen. Die analyseslag resulteert uiteindelijk in een tweetal waarden: een 
genormaliseerde instroomwaarde en genormaliseerde uitstroomwaarde (zie Figuur 40). 

Figuur 40. Instroom versus uitstroomoriëntatie: een eerste stap naar een typologie 

Instroomoriëntatie Uitstroomoriëntatie 

VO 

HBO 

ArbeidsmarktWO 

Instroomoriëntatie Uitstroomoriëntatie

Instroomoriëntatie UitstroomoriëntatieIn

VO 

MBO WO 

Arbeidsmarkt 

HBO 

stroomoriëntatie Uitstroomoriëntatie

Door deze twee waarden simpelweg te vergelijken kan worden bepaald of een hogeschool 
of universiteit meer instroom- dan wel uitstroomgericht is. Tabel 30 geeft weer of een 
Sprintinstelling primair op in- dan wel uitstroom gericht is. 

Aangezien de instroom- en uitstroomoriëntatie samengestelde, op meer dan een variabele 
gebaseerde indicatoren zijn, zijn er per instelling wel nuanceverschillen in de verklarende 
factor. Zo vallen bijvoorbeeld de uitstroomcontacten voor de Hogeschool Zeeland hoger uit 
dan de instroomcontacten, vooral door de relatief hoge intensiteit van vakinhoudelijke 
samenwerking met universiteiten, als uitstroomindicator, en het aantal aansluitingscontac
ten met universiteiten. De NHTV Breda is sterker in instroomcontacten, voornamelijk 
omdat het aantal aansluitingsrelaties met MBO instellingen hoger ligt dan dat van anderen. 
In sommige gevallen is daardoor overduidelijk in welke categorie een instelling valt (in- of 
uitstroomgericht), in andere gevallen is het verschil in z-scores marginaal. Opvallend is wel 
dat de subpopulatie universiteiten relatief vaak per saldo een instroomoriëntatie laat zien; 
alleen Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen Universiteit scoren relatief hoger op de 
contacten met de arbeidsmarkt. Bij de hogescholen laten zeven van de zeventien per saldo 
een instroomoriëntatie zien. 
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Tabel 30. Instroom- versus uitstroomoriëntatie van Sprintinstellingen 

Instelling Oriëntatie op … Instelling Oriëntatie op … 

instroom uitstroom instroom uitstroom 

Avans x Saxion  x 

Windesheim x Stenden x 

Fontys x Erasmus MC x 

Haagse HS x Radboud x 

Hanze HS x RuG x 

INHOLLAND x TU Delft x 

HS Leiden x TU/e x 

HS Rotterdam x Univ. Leiden x 

HUtrecht x 
Univ. 
Maastricht x 

HvAmsterdam x UT x 

HAN x UU x 

HS Zeeland x UvA x 

HS Zuyd x UvT x 

NHTV Breda x VU x 

NHL x WUR x 

In bovenstaande vergelijking is ter bepaling of een instelling meer in- of uitstroomgericht 
een vergelijking ten opzichte van de subpopulatie achterwege gelaten. Zo kan een 
instelling bijvoorbeeld betere instroomcontacten dan uitstroomcontacten hebben, maar 
voor beide variabelen bovengemiddeld scoren ten opzichte van de benchmark.74 

Om meer grip te krijgen op de scores van Figuur 41. Typologie van netwerkgedrag van 

instellingen ten opzichte van elkaar is een Sprintinstellingen 

typologie ontwikkeld. Het principe van de 
typologie is gevisualiseerd in Figuur 41. 
Als een hoger onderwijsinstelling zowel op 
in- als uitstroom bovengemiddeld scoort 
op de samengestelde indicator (hoger dan 
0), wordt dat opgevat als “hoog”. Door de 
instroomscore vervolgens te kruisen met 
de uitstroomscore, ontstaat een matrix. 
De indeling per instelling hangt zo geheel 
af van prestaties ten opzichte van ‘peers’. 
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74 Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk: een instelling heeft wel betere instroom- dan 
uitstroomcontacten, maar beide variabelen zijn benedengemiddeld. Immers, de z-scores zijn positief 
als een instelling boven de verwachtingswaarde voor de gehele subpopulatie scoort, en negatief als 
dat niet het geval is. 
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Figuur 42 laat zien hoe de instellingen zijn verdeeld over de onderscheiden typen. 

Figuur 42. Verdeling van Sprintinstellingen over de typen van de typologie 
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Van de 30 Sprintinstellingen ressorteren er op basis van onze analyse elf, waaronder vier 
universiteiten, in de categorie “allrounder”. De categorie “solisten” is met tien instellingen, 
waaronder – opnieuw – vier universiteiten, haast even groot. In de categorie “uitstroomge
richte netwerkers” vallen die instellingen die vooral excelleren op samenwerking met 
schakels later in de onderwijs- en arbeidsmarktketen: ofwel universiteiten (als door
stroommogelijkheid voor bachelorstudenten) ofwel de arbeidsmarkt. Excelleren kan 
overigens in de breedte (aantal relaties), als in de diepte (intensiteit van relaties) of – bij 
voorkeur – zowel in de breedte als diepte. De “uitstroomgeoriënteerde netwerkers” zijn in 
de minderheid: alleen de Christelijke Hogeschool Windesheim, Hogeschool Leiden en 
Hogeschool Utrecht worden als zodanig getypeerd. De overige zeven instellingen, die niet 
tot één van de drie eerder genoemde typen behoren, zijn “instroomgerichte netwerkers”, 
vijf daarvan zijn universiteiten. Vreemd is dat niet, gezien het gekozen ketenperspectief: 
voor hen komt de samenwerking met hogescholen neer op instroom, voor hogescholen 
leidt die samenwerking juist tot meer uitstroom.  
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5.1.2 Typologie voor Jet-Net bedrijven 

Ook de Jet-Net bedrijven kunnen worden ingedeeld op basis van hun netwerkgedrag 
(althans voor zover deze bedrijven de vragenlijst hebben ingevuld) 75 . Aangezien de 
vragenlijst voor Jet-Net bedrijven iets anders is opgebouwd dan de vragenlijst voor 
Sprintinstellingen (cf. hoofdstuk 1), verschilt ook de opbouw van de Jet-Net typologie van 
die voor de Sprintinstellingen. Daar komt bij dat Jet-Net bedrijven een andere rol in de 
keten hebben, waardoor de vergelijking op basis van in- dan wel uitstroomoriëntatie 
minder opportuun is. In plaats daarvan hebben we allereerst voor elk Jet-Net-bedrijf een 
P-waarde berekend. De P-waarde is een samengestelde maat die rekening houdt met 
zowel de breedte van netwerking (het aantal relaties) als de diepte ervan (de gemiddelde 
intensiteit). Vervolgens is zowel voor materiaal- als aansluitingsvraagstukken afzonderlijk 
een z-score berekend. Deze gestandaardiseerde waarde maakt het gemakkelijk om scores 
te vergelijken.76 Aldus kunnen we alle scores van Jet-Net bedrijven in de context plaatsen 
van alle “peers”, waardoor de mogelijkheid ontstaat om netwerkgedrag te vergelijken.77 In 
de typologie hieronder (Figuur 43) zijn de afzonderlijke z-scores voor materiaalontwikke
ling vergeleken met de z-scores voor de aansluitingsnetwerken. 

De typologie is verder als volgt Figuur 43. Typologie van netwerkgedrag: Jet-Net 

opgebouwd: indien op beide variabelen bedrijven 
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Jet-Net bedrijven hebben zowel relaties met vo-scholen als hoger onderwijsinstellingen. De 
scores op de vo- en ho-typologie zijn derhalve tegen elkaar af te zetten;  dit levert een  
extra dimensie op (Figuur 44). 

Figuur 44 laat een aantal interessante resultaten voor de huidige situatie zien. Allereerst is 
de verdeling over de vo- en ho-typologie af te lezen door de rijen resp. de kolommen te 

75 Zoals in hoofdstuk 1 uiteengezet hebben – anders dan bij Sprint het geval was – niet alle Jet-Net
bedrijven de vragenlijst ingevuld teruggestuurd. 

76 De gemiddelden en standaarddeviaties, die noodzakelijk zijn om de z-scores te berekenen, zijn 
gebaseerd op de waarden van alle Jet-Net respondenten in de 21 bedrijven die de vragenlijst 
ingevuld hebben geretourneerd. 

77 Overigens kan dit er wel toe leiden dat een gelijke P-waarde voor materiaalsamenwerking anders 
wordt beoordeeld dan de P-waarde voor aansluitingsnetwerkcontacten. Zo is bijvoorbeeld de P-
waarde voor de materiaal- en praktijkcontacten van Dow Benelux gelijk (score 13). Doordat echter 
het gemiddelde van de praktijknetwerken uitkomt op 13,4 (waardoor Dow net benedengemiddeld 
scoort) en het gemiddelde voor materiaalontwikkeling 8,3 is (waarop Dow bovengemiddeld scoort), 
komt dit Jet-Net bedrijf in onze typologie terecht in het type “materiaalnetwerker”. 
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volgen. Sommige Jet-Net bedrijven blijken sterker in te zetten op relaties met hogescholen 
en universiteiten, andere juist op vo-scholen. AkzoNobel en Philips zijn bijvoorbeeld relatief 
beter ingebed in de vo-netwerken, Corus, SABIC en Stork juist in de ho-netwerken. 
Daarnaast zijn er instellingen die nadrukkelijk werken aan aansluitings- en oriëntatievraag
stukken en minder sterk betrokken zijn bij gezamenlijke materiaalontwikkeling met 
onderwijsinstellingen. NXP Semiconductors en Royal Haskoning zijn daar voorbeelden van. 
Ook zijn er Jet-Net bedrijven met een benedengemiddelde P-waarde op alle netwerken: zij 
worden zowel in de vo- als ho-typologie gezien als solisten. Nogmaals, dat kan zowel 
veroorzaakt worden door een gering aantal contacten vergeleken met andere organisaties, 
een lagere frequente van die contacten als een combinatie van beiden. 

Figuur 44. Een typologie voor Jet-Net bedrijven: de huidige situatie 
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Dezelfde analyse en indeling is toegepast op de respons van Jet-Net bedrijven voor hun 
relaties met vo- en ho-instellingen voorafgaand aan hun deelname aan het programma 
(Figuur 45).  

Figuur 45. Een typologie voor Jet-Net bedrijven: de situatie voorheen 
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Welke opvallende veranderingen zijn opgetreden in het netwerkgedrag van Jet-Net
bedrijven na deelname aan het programma? Allereerst zijn er veel Jet-Net-bedrijven die 
voorheen marginaal of niet samenwerkten met zowel vo-scholen als hoger onderwijsinstel
lingen. Deze twaalf bedrijven worden in Figuur 45 zowel in de rij als de kolom ingedeeld bij 
de “solisten”. Verder zijn er verschillende bedrijven die in de tijd constant scoren. Hun 
strategisch netwerkgedrag is, ten opzichte van andere bedrijven, nauwelijks veranderd 
sinds hun deelname aan het Jet-Net netwerk. Zo was Stork al vóór toetreding tot Jet-Net 
sterk gericht op materiaal- en aansluitingscontact met hoger onderwijsinstellingen en 
solistisch in de samenwerking met vo-scholen. Daar is sindsdien weinig in veranderd. DSM, 
was en is nog steeds een “allrounder” volgens onze typologie, terwijl NXP Semiconductors 
was en blijft een “aansluitingsnetwerker”. Andere organisaties, zoals CB&I Lummus, scoren 
in absolute zin wel constant, maar schuiven relatief gezien naar de achterhoede. Relatief, 
omdat andere bedrijven zich sterker ontwikkelen (benchmarking principe). 

5.2 Belangrijkste conclusies op een rij 

De belangrijkste resultaten uit de hoofdstukken 3 (over de Sprintnetwerken) en 4 (over 
Jet-Net netwerkrelaties) zijn in 3.7 en 4.6 gerecapituleerd. Hieronder zetten we, overall 
gezien, de belangrijkste uitkomsten op een rij – los van de specifieke ho- of bedrijvencon
text en meer strategisch van aard. 

5.2.1 Netwerkgroei 

Voor het Sprint Programma is onderhavige studie een nulmeting op netwerkvorming; een 
nulmeting die de benchmark vormt voor de ketenbrede aanpak (2009-2010). Bijgevolg is 
er gekozen voor een snapshot van de huidige netwerken, op aansluiting een vakinhoudelij
ke betrokkenheid, en is bewust afgezien van (alvast) een terugblik naar eerdere situaties. 
We kunnen daarom niet nu al uitspraken over de groei in de netwerkontwikkeling.  

Voor Jet-Net kunnen wij dat wel doen. Immers, de respondenten hebben aangegeven of de 
huidige relaties met vo-scholen en hoger onderwijsinstellingen vóór hun deelname aan het 
programma ook al bestonden. Uit deze longitudinale vergelijking van relaties blijkt 
ondubbelzinnig dat de vo-netwerken van Jet-Net-bedrijven met vo-scholen sterk zijn 
gegroeid – zowel in de breedte (aantal relaties) als in de diepte (gemiddelde intensiteit). 
Het aantal materiaalcontacten met vo-scholen neemt toe van 53 tot 86, het aantal 
oriëntatiecontacten zelfs van 58 tot 141. In beide gevallen is de gemiddelde intensiteit 
haast verdubbeld (met scores van 1,17 resp. 1,16 voorafgaand aan het programma en 
2,12 resp. 2,00 nu). De groei zit overigens voornamelijk in verrijking en verduurzaming 
van ego-netwerken: de netwerkeilandjes rondom Jet-Net-bedrijven worden hechter, meer 
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Jet-Net bedrijven nemen deel en de gemiddelde intensiteit van de relaties tussen Jet-Net
bedrijven en vo-scholen neemt toe. Van een meer geïntegreerd netwerk (met verbindingen 
tussen ego-netwerken) is – vooralsnog – geen sprake. Dit is in principe in overeenstem
ming met de aanpak binnen Jet-Net. Er zijn incidentele verbindende contacten daar waar 
scholen – soms eenmalig – contact met meer dan één Jet-Net bedrijf heeft. Het kan 
interessant zijn om te zien of bij een volgende meting meer van dit type spontane of 
incidentele dwarsverbanden optreden. Een sterkere vorm van netwerkintegratie zien we 
wel tussen Jet-Net bedrijven en hoger onderwijsinstellingen. Het gaat dan om netwerkrela
ties waar Jet-Net als programma niet direct invloed op heeft; Jet-Net is louter gericht op de 
aansluiting tussen havo- en vwo-scholen enerzijds en bedrijfsleven anderzijds. Dat in het 
netwerk met hoger onderwijsinstellingen dan ook andere patronen voorkomen, is te 
verwachten. 

5.2.2 Materiaal- versus aansluitingsnetwerken 

In deze studie is, evenals in “Makelen & Schakelen”, consequent onderscheid gemaakt 
tussen de meer inhoudelijke samenwerking (bijvoorbeeld een Sprinthogeschool die 
meewerkt aan de ontwikkeling van een NLT-module voor havisten) en contacten op het 
gebied van aansluitingsvraagstukken. Deze vraagstukken staan wat meer los van de 
inhoud van het onderwijs en zijn sterker gericht op voorlichting, profiel- en studiekeuzebe
geleiding, praktijkoriëntatie en verkleining van knelpunten die leerlingen ervaren in de 
overstap naar een volgende schakel in de onderwijs- en arbeidsmarktketen – bijvoorbeeld 
de stap van 6vwo naar het eerste bachelorjaar, de aansluiting tussen een hbo-bachelor en 
een universitaire master en de stap van afgestudeerden naar de arbeidsmarkt. De 
inhoudelijke netwerken kunnen met de aansluitingsnetwerken vergeleken worden op (i) 
het aantal relaties, (ii) de gemiddelde intensiteit daarvan en (iii) een combinatie van 
beiden (P-waarde).  

De relaties die Sprintinstellingen onderhouden met vo-scholen gaan relatief vaak over 
aansluiting (voorlichtingsactiviteiten) en minder vaak om vakinhoudelijke bijdragen. 
Tussen ho-instellingen en vo-scholen bestaan weliswaar intensieve vakinhoudelijke 
samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld gericht op moduleontwikkeling, maar overall wordt 
deze vakinhoudelijke samenwerking overtroffen door de breedte van de – veelal minder 
intensieve – samenwerking op aansluitingsgebied. De gemiddelde intensiteit van 
aansluitingscontacten is weliswaar lager dan het gemiddelde voor vakinhoudelijke relaties, 
maar de P-waarde voor het ho-vo aansluitingsnetwerk valt toch hoger uit.  

Bij de andere ho-netwerken (mbo, ho onderling en bedrijven) ligt de focus wel op 
vakinhoud. De P-waarde is in die gevallen hoger voor inhoudelijke samenwerking. Zeker 
voor de samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen onderling is dat verschil groot. 
Jet-Net bedrijven geven aan dat hun contacten sterker gericht zijn op aansluiting en 
oriëntatie. De voorlichtende functie van Jet-Net bedrijven komt relatief sterker naar voren 
dan de vakinhoudelijke rol die een bedrijf binnen curricula (vo en ho) in beginsel kan 
spelen. 

5.2.3 Regionale aantrekkingskracht 

“Distance matters”. Dat was een overduidelijk resultaat uit “Makelen & Schakelen”. Deze 
studie bevestigt dat resultaat, zij het gedeeltelijk. Zo blijken ho-vo samenwerkingsverban
den en ook de contacten van Sprintinstellingen met mbo-instellingen veelal regionaal. Voor 
de samenwerking gericht op oriëntatie geldt dat in heel sterke mate, hetgeen niet vreemd 
is in de context van studentenwerving. Vakinhoudelijke samenwerking tussen hoger 
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onderwijsinstellingen en vo-scholen heeft eveneens meestal een regionaal karakter. 
Mogelijke verklaringen daarvoor zijn de behoefte aan face-to-face besprekingen als het 
over vakinhoud gaat en, daardoor, reistijden en –kosten die meespelen. Ook het ontstaan 
van netwerkcontacten via het informele circuit kan een verklaring zijn, evenals het 
ontstaan van regionale initiatieven, regionale werkgroepen voor vakvernieuwing en 
netwerken à la LinX. Regionale aantrekkingskracht is dus een factor. Maar, enkele 
instellingen, zoals de Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit, ontpoppen zich 
ondanks die algemene trend tot meer landelijke, of ten minste provincieoverstijgende, 
spelers. Beide genoemde universiteiten onttrekken zich (met de TU Delft) enigszins aan 
het algemene beeld waarin hoger onderwijsinstellingen een overwegend regionaal 
toeleveringspatroon hebben. Centrale ligging speelt daarin een rol, maar ook een 
voortrekkersrol in de vernieuwing van de bètavakken. 

Regionale aantrekkingskracht zien we overigens nauwelijks terug in het netwerk tussen de 
hoger onderwijsinstellingen. Uiteraard zijn er instellingen die haast vanzelfsprekend naar 
elkaar toetrekken, zoals de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en de 
Hogeschool van Amsterdam, maar daarnaast zijn er veel meer relaties. Relaties dus, die in 
mindere mate “geholpen” worden door fysieke nabijheid. Voor de aansluiting tussen hbo en 
universitaire opleidingen en wat betreft vakinhoudelijke afstemming blijkt er zodoende veel 
meer een landelijk speelveld te bestaan. Een speelveld waarbij de geografische ligging van 
instellingen veel minder een verklarende factor is voor het al dan niet ontstaan van 
netwerkcontacten. 

5.2.4 Centrale actoren: wie maakt het spel? 

In de tabellen met centraliteitsmaten in hoofdstuk 3 en 4 zijn respondenten voornamelijk 
vergeleken op hun aantal relaties. Zo is ook de gestandaardiseerde closeness centrali
teitsmaat gebaseerd op de degree waarde van instellingen. In de typologie (in 5.1) is 
echter ook gekeken naar de intensiteit als aparte, onafhankelijke maat. Daarbij is gelet op 
de subpopulatie als benchmark, waarbij universiteiten met universiteiten zijn vergeleken 
en hogescholen met hogescholen. We zien dan wel dat sommige universiteiten de lat wel 
heel erg hoog leggen voor hun collega’s. Dat zijn Sprintdeelnemers die in haast alle 
netwerken goed vertegenwoordigd zijn. Dat geldt vooral voor de Universiteit Utrecht en 
Wageningen Universiteit, maar – in iets mindere mate – ook voor Rijksuniversiteit 
Groningen en Universiteit Twente. In het netwerk met mbo-instellingen zijn het 
vanzelfsprekend de hogescholen die het spel maken, hoewel de Universiteit Utrecht ook 
daar zeer actief is in vakinhoudelijke samenwerking. Van de deelnemers van Jet-Net zijn 
vooral DSM (overall), AkzoNobel en Philips (vooral op samenwerking met vo), Shell (heel 
sterk in de vo-aansluiting), Unilever, Corus, SABIC en Stork (vooral op ho) actief. 

5.2.5 Leidt samenwerking tot instroom? 

Zoals al eerder aangegeven kan netwerkvorming plaatsvinden tussen verschillende 
schakels die elkaar direct opvolgen in de onderwijs- en arbeidsmarktketen, bijvoorbeeld 
tussen vo-scholen en hogescholen (havo en vwo) en universiteiten (vwo). Een relevante 
vraag is in hoeverre die samenwerking gepaard gaat met instroom van studenten. Zoeken 
Sprintinstellingen vooral het contact op met vo-scholen waar relatief veel van hun 
studenten vandaan komen?  

Om die vraag te beantwoorden hebben wij een correlatietoets uitgevoerd tussen enerzijds 
de mate van samenwerking (vakinhoudelijk en aansluiting) en anderzijds (i) het aantal 
instromende studenten en (ii) het aandeel van de instromende studenten ten opzichte van 
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de scholieren op de betreffende school met een N-profiel. Zo kan ten eerste onderzocht 
worden of het absolute aantal scholieren er toe doet en ten tweede of er samenhang is met 
het relatieve aantal. Als we focussen op de relatie havo-scholen en hogescholen correleert 
alleen het aantal leerlingen met de aansluitingsnetwerken. Er is met andere woorden geen 
samenhang tussen het aantal leerlingen en de intensiteit van de vakinhoudelijke 
netwerken. Ook het aandeel leerlingen is niet van belang. Oftewel, het maakt niet uit of 6 
van 10 N-leerlingen van school A gaan studeren aan hogeschool B of dat het 6 van 100 
leerlingen betreft. Voor de instroom vanuit het vwo laten zowel de toetsen voor het 
vakinhoudelijke als aansluitingsnetwerk positieve resultaten zien. Wederom geldt dat voor 
het aantal studenten, niet het aandeel.    

5.3 Beleidsaanbevelingen 

Voor u ligt het resultaat van de nulmeting van de Sprint- en Jet-Net netwerkanalyse. 
Inherent aan een nulmeting is dat de uitgangssituatie in kaart wordt gebracht om te zijner 
tijd in combinatie met een vervolgmeting een zeker effect vast te stellen. Het is nu dus nog 
te vroeg voor effecten, laat staan om aanbevelingen te formuleren die daarop betrekking 
hebben. Niettemin kunnen we ook op basis van deze nulmeting al enige aanbevelingen 
doen. Deze hebben betrekking op: 

- meer specifieke aandacht op netwerkvorming op regioniveau 

- accenten in de voorgenomen effectmeting. 

Zoom in op de regio 

Afdalend naar het regioniveau voedt deze nulmeting de concrete benoeming van een 
aantal bètaclusters met een duidelijk regionaal karakter. Met name de netwerken tussen 
hoger onderwijsinstellingen met vo-scholen en met mbo-instellingen geven daartoe 
aanleiding, het netwerk tussen de ho-instellingen is daarentegen veel minder regionaal van 
aard (cf. Figuur 2, Figuur 9, 
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Figuur 13 en Figuur 18). We onderscheiden op grond van de ho-vo en ho-mbo samenwer
king de volgende typen bètanetwerken: 

- omvattende bètaclusters: relatief grote regionale clusters, waarin verschillende ho-
instellingen samenwerken met een groot aantal vo- en/of mbo-instellingen 

- regiobètaclusters: regionale clusters rond een universiteit en een hogeschool die 
als tandem opereren, met daaromheen een relatief hecht netwerk van vo-scholen 

- Perifere bèta-eilanden: regionale netwerken van ho- en vo-instellingen die door 
hun meer perifere ligging relatief sterk op zichzelf staan. 

Tabel 31 Bètaclusters 

“Omvattende bètaclusters” “Regiobètaclusters” “Perifere bèta-eilanden” 

Het Groot-Amsterdams 
bètacluster (Bètapartners, UvA, 
VU, HvA, INHOLLAND) 

Het Overijssels / 
Gelderse bètacluster 
(UT, Saxion, Windesheim) 

Het bèta-eiland Noord 
(RUG, HH, meer perifeer NHL en 
Stenden) 

Het Utrechtse bètacluster (UU, 
HU) 

Het Nijmeegs bètacluster 
(RU, HAN) 

Het Limburgs bèta-eiland 
(UM, HZuyd) 

Het Zuidhollandse bètacluster  
(TUD, UL, HL, HHS, EUR) 

Het Zeeuwse bèta-eiland 
(HZee) 

Het Brabantse bètacluster 
(TU/e, Fontys, Avans, en meer 
perifeer UvT, NHTV) 

Alleen het uitgebreide netwerk van vo-scholen rondom de WUR onttrekt zich door haar 
brede geografische spreiding aan bovenstaande indeling.  

Door op het regioniveau in te zoomen ontstaat de mogelijkheid om de bètanetwerken 
regionaal te bundelen – de ketensamenwerking tussen ho, vo en mbo wordt zo 
samengenomen. Vergelijking tussen deze bètanetwerken maakt het mogelijk om te 
detecteren waar in de keten het meest ruimte tot versterking van de samenwerking tussen 
de ketenpartners bestaat. Omgekeerd kan ook door de netwerken als het ware “op elkaar 
te leggen” worden vastgesteld waar in het landelijke bètalandschap witte vlekken bestaan: 
vo- of mbo-scholen die relatief slecht ingebed zijn in de keten. De verwachting is dat op 
deze manier vooral een aantal perifere vo-scholen kan worden geïdentificeerd die tussen 
wal en schip vallen. Op basis van een “witte vlekkenanalyse” zijn dergelijke ketenpartners 
betrekkelijk eenvoudig te identificeren. Gericht programmabeleid-op-maat kan zorgen voor 
een betere integratie van deze ketenpartners in het landelijke bètabeleid.  

Beide vormen van een geïntegreerde regioanalyse zijn zowel op basis van netwerkanalyse 
als van kwantitatieve analyse (van profielscore- en doorstroomontwikkeling) uit te voeren. 
Door de combinatie hiervan kan bijvoorbeeld worden nagegaan waar het regionale 
bètanetwerk als geheel hecht is en waar verbeteringen mogelijk zijn. Door de verbinding 
met bètaprestaties te leggen kan bijvoorbeeld worden nagegaan in hoeverre krachtige vo
ho-relaties samengaan met goed ontwikkelde regionale instroom. 

Aanbeveling:  

We raden het Platform aan om in te zoomen op regionale clusters van bètaketenpart
ners en om op basis van (1) bovengenoemde vergelijkende bètaclusteranalyses en (2) 
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regionale witte vlekkenanalyses de effectiviteit van betrokken programma’s (vooral 
Sprint, Universum en Ambitie) te versterken. Eventueel een visualisatie op een 
geografische kaart zou sterk zijn. 

Accenten in de toekomstige effectmeting  

Voor de voorgenomen effectmeting die op onderhavige nulmeting zal volgen, raden wij aan 
om de volgende accenten te leggen: 

- onderscheid tussen hogescholen en universiteiten 

- factoren die de netwerkontwikkeling beïnvloeden 

- aandacht voor de factor afstand 

- aandacht voor Jet-Net-partners.  

We werken deze aandachtspunten hierna kort uit. 

Nadrukkelijker onderscheid tussen hogescholen en universiteiten 

Een van de aandachtspunten in het raakvlak tussen voortgezet en hoger onderwijs is de 
doorstroom van havo- en vwo-leerlingen met een natuurprofiel naar vervolgopleidingen in 
het hoger bètatechnisch onderwijs. Nu steeds meer vo-leerlingen voor een natuurprofiel 
kiezen, komt de vraag naar effectieve doorstroom naar het hoger bètatechnisch onderwijs 
nadrukkelijker op de agenda te staan. Ook de doorstroom van mbo’ers met een 
bètatechnisch profiel naar het bètatechnisch hbo is een raakvlak dat meer aandacht 
verdient. Zowel vanuit het mbo als het vo bezien vormt deze instroom in het bètatechnisch 
hbo en wo een essentiële schakel in de keten die uiteindelijk dient te leiden tot een groter 
aanbod van bètatechnisch gekwalificeerde arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. 

In onderhavige netwerkanalyse is binnen het hoger onderwijs oppervlakkig onderscheid 
gemaakt tussen de relaties vanuit andere onderwijssectoren met het hbo enerzijds en het 
wo anderzijds. Dat is vooral om pragmatische redenen gedaan. Differentiatie tussen hbo en 
wo zou de – toch al omvattende – analyse aanmerkelijk compliceren. Toch is er veel voor 
te zeggen om dit onderscheid in de voorgenomen effectmeting – volgend op deze 
nulmeting – zeer expliciet te maken. Het auditproces van het Universum en Sprint 
Programma geeft aanleiding om te veronderstellen dat er tussen hogescholen en 
universiteiten substantiële verschillen optreden in de samenwerkingspatronen met vo
scholen. Voor veel vo-scholen zijn de hogescholen lastiger toegankelijk dan de universitei
ten. Universiteiten ontplooien over het geheel genomen een breder en beter ontwikkeld 
scala van instroomactiviteiten richting vo-leerlingen dan hogescholen. De uiteenlopende 
ontwikkeling van de instroom van bètatechniekstudenten in het hbo en het wo roept de 
vraag op of en in hoeverre deze instroomontwikkeling samenhangt met de op aansluiting 
gerichte netwerkontwikkeling tussen ho en vo. 
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Aanbeveling: 

Maak in de effectmeting expliciet onderscheid tussen hogescholen enerzijds en 
universiteiten anderzijds in de netwerkontwikkeling met vo-scholen. Ga na in hoe
verre deze verschillen samenhangen met verschillen in instroomontwikkeling vanuit 
vo-scholen.  

Een substantieel deel van de bètatechnische instroom van hogescholen is immers 
afkomstig van het mbo. Analoog aan het raakvlak tussen vo-scholen en ho-instellingen is 
het daarom ook zinvol om na te gaan in hoeverre ook tussen mbo-instellingen en 
hogescholen verschillen optreden die samenhangen met verschillen in regionale 
netwerkontwikkeling tussen mbo en hbo.  

Aanbeveling:  

Ga na in hoeverre verschillen in de regionale netwerkontwikkeling tussen mbo-
instellingen en hogescholen samenhangen met verschillen in de doorstroom van 
bètatechniekstudenten naar het bètatechnisch hoger beroepsonderwijs. 

Aanvullend, betrek de mbo-instellingen bij een volgende meting, waardoor net
werkvorming tussen hbo-mbo ook in de volle breedte naar inhoud en intensiteit 
kan worden onderzocht. 

Aandacht voor factoren die de netwerkontwikkeling beïnvloeden 

Een tweede aanbeveling over de effectmeting betreft de focus daarvan, niet alleen op het 
vaststellen van de netwerkontwikkeling, maar ook de factoren die aan deze ontwikkeling 
ten grondslag liggen. Zo groeit de toegevoegde waarde van de effectmeting met het 
koppelen van de vastgestelde netwerkontwikkeling aan het gedrag van (hoger onderwijs) 
instellingen in dat netwerk, aan verschillen in dynamiek in de netwerkontwikkeling per 
regionaal cluster, tussen hogescholen, universiteiten, enzovoort.  

Meer expliciete aandacht voor de factor afstand 

In het verlengde van bovenstaande bepleiten we meer expliciete aandacht voor de factor 
afstand. Al in “Makelen & schakelen” is afstand als een van de bepalende factoren voor 
netwerksamenwerking naar voren gekomen: distance does matter. Onderhavige Sprint- en 
Jet-Net-netwerkanalyse bevestigt het belang van afstand als een van de determinanten 
van regionale clustervorming. Gezien het belang van deze factor verdient “afstand” meer 
expliciete aandacht in de effectmeting. Centraal gelegen hoger onderwijsinstellingen zijn 
beter gepositioneerd voor netwerkvorming, onderhouden meer en vaak ook intensievere 
relaties met hun ketenpartners, alleen al door de geringere afstanden tussen netwerkacto
ren. 

De keerzijde van het belang van nabijheid is dat relatief perifere netwerkactoren een 
grotere barrière moeten overwinnen om tot netwerksamenwerking te komen. In dit licht 
verdienen de “perifere bèta-eilanden”, vooral in Limburg en Zeeland, bijzondere aandacht. 
Dit geldt in mindere mate ook voor het “bèta-eiland Noord” met als voornaamste spelers 
de RUG, de Hanzehogeschool, Stenden en de NHL. Dit netwerk wordt weliswaar 
gekenmerkt door een relatief geïsoleerde ligging en door relatief grote afstanden tussen de 
netwerkactoren, maar wel is dit netwerk wat meer omvattend dan de Limburgse en 
Zeeuwse bèta-eilanden. Vooral voor vo-leerlingen met interesse in hogere bètatechnische 
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vervolgopleidingen die niet regionaal aangeboden worden kan het relatieve isolement 
nadelig uitwerken op hun vervolgstudiekeuze.  

Aanbeveling: 

Ga na in hoeverre perifeer gelegen vo- en mbo-scholen een lagere doorstroom van 
leerlingen met bètatechnisch profiel naar hogere bètatechnische vervolgopleidingen 
laten zien.  

Naarmate deze samenhang zich meer voordoet,  is er voor betreffende programma’s  
(Universum, Ambitie en Sprint) meer aanleiding om zich te beraden op compenserende 
maatregelen.  

Expliciete aandacht voor (uitbreiding van het aantal) Jet-Net-partners 

Uit onderhavige netwerkanalyse blijkt dat ho-instellingen volop (onderwijsgebonden) 
contacten onderhouden met bedrijven en (al dan niet non-profit) organisaties, buiten Jet-
Net om. Dit duidt op een groot verborgen uitbreidingspotentieel voor Jet-Net, vooral onder 
middelgrote en kleine bedrijven en gemeenten, wellicht wel onder aangepaste condities. 
Opvallend is het grote aandeel van (IT-, technologie-) adviesdienstverleners. Contacten in 
de (kennisintensieve) zakelijke dienstverlening met een duidelijke bètacomponent zijn 
onmiskenbaar interessante kandidaatpartners voor kennisrelaties met het onderwijs, al dan 
niet via Jet-Net.  

Aanbeveling: 

Gezien dit groeipotentieel raden we aan om in de toekomstige effectmeting bijzon
dere aandacht te besteden aan de netwerkontwikkeling rondom Jet-Net-partners. 

Maak gebruik van de lijsten van bedrijven die nog deel uitmaken van het Jet-Net 
netwerk, maar wel duidelijk relaties onderhouden met de onderwijsinstellingen (vo 
en ho). Juist die bedrijven kunnen mogelijk in de nabije toekomst gebonden wor
den om zo de doelstellingen van de nieuwe Bètacoöperatie voor 2016 te realiseren. 

Daarnaast is het voor Jet-Net geen doel op zich om een geïntegreerd netwerk te vormen. 
Wel interessant is de vraag in hoeverre die integratie toch spontaan op gang komt. 

Aanbeveling: 

Onderzoek in welke mate spontane integratie binnen het Jet-Net netwerk ontstaat 
en wie de ‘driving actors’ achter die integratie zijn: komt het initiatief van scholen 
(zo ja, welke?) of van bedrijven (idem). 
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Bijlage II. Brin lijst 
Naam Brin 
Dr. Nassau College loc."Quintus" 20LO00 
Vincent van Gogh, C.S. 02EB00 
Nieuwe Veste 12IR00 
Stad en Esch, R.S.G.,  loc.Diever 25CL03 
Carmelcollege Emmen 00PF00 
Esdal College loc.Oosterstraat 20LA05 
Hondsrug College 16VP00 
Roelof van Echten College 02VA00 
Wolfsbos, Regionale S.G. 19IW00 
Dingstede, C.S.R. 03XM00 
Stad en Esch, R.S.G. 25CL00 
Baken Park Lyceum 14UM00 
Helen Parkhurst 16AW01 
Meergronden, OSG 17DN00 
Oostvaarders College 24RW00 
Almere College - Vestiging Dronten 01XN01 
Ichthus College, Dronten 02VB02 
Emelwerda College 02JG00 
Zuyderzee College 20CR00 
Arcus, ISG 00ZO00 
Lelystad, Scholengemeenschap 18DQ00 
Rietlanden, OSG 18GC00 
Marne College 25GB00 
Lauwers College 00ZV00 
Dockingacollege 00ZX00 
Liudger, CSG , locatie Raai 25CM04 
Singelland, OSG, Het Drachtster Lyceum 04YE03 
Anna Maria van Schurman, CSG 14NS00 
Simon Vestdijk, RSG 14DC00 
Bornego College 25CV00 
Sevenwolden, OSG 14FW00 
Beyers Naudé, Chr.Gymnasium 14WI00 
Comenius, CSG , locatie Achter de Hoven 02VC00 
Piter Jelles Aldlân 20DL00 
Piter Jelles Gymnasium 20DL02 
Piter Jelles Montessori 20DL06 
Stellingwerf College Studiehuis onderbouw 15VQ00 
Bogerman, CSG 25CR00 
Magister Alvinus, RSG 16FP00 
Linde College 19LO00 
Schaersvoorde, Chr. College 00LJ00 
Apeldoorn, Gymnasium 20QU02 
Edison College 20KQ00 
Heemgaard, CSG 09QM00 
Jacobus Fruytier, Scholengemeenschap 01RL00 
Koninklijke Scholengemeenschap 20QU00 
Sprengeloo, Christelijk Lyceum 08SG00 
Walterbosch, Veluws College 02RA00 
Arentheem College, locatie Middachtensingel 07PK04 
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Arentheem College, locatie Thomas à Kempislaan 07PK05 
Arentheem College, locatie Warnsbornl 07PK06 
Stedelijk Gymnasium, Arnhem 20RM00 
Beekdal Lyceum 25GL00 
Boer, Instituut 25AR00 
Lorentz Lyceum 20TZ00 
Olympus College 05FF00 
Johannes Fontanus College 00SZ00 
Over Betuwe College 17IM00 
Koningin Wilhelmina College 19QA00 
Lek en Linge, ORS 19EW00 
Rietveld Lyceum 20AD00 
St.-Ludgercollege 02NZ00 
Ulenhofcollege 02FC00 
Dorenweerd College 02SY00 
Pax Christi College 17IR00 
Candea College 03RR00 
Marnix College 02UP00 
Marnix College, Gymnasium 05LF00 
Pallas Athene College 19KZ00 
Streek, locatie Bovenbuurtweg (regio Midden) 25GE00 
Lambert Franckens College 01FU00 
Noord-Oost Veluwe, RSG 13JO00 
Groevenbeek, Chr. College 00WI00 
Marianum, R.k. Scholengemeenschap 02QN00 
Nassau Veluwe, CSG 02FB00 
Slingerbos, RSG 17CK00 
Noordgouw, Chr. College 00MP00 
Dendron College 25GF00 
Staring College 24TF00 
Corlaer College 02DC00 
Canisius College, locatie Berg en Dalseweg 01VN00 
Dominicus College 14NQ00 
Groenewoud, Nijmeegse Scholengemeenschap 02VE00 
Kandinsky College, locatie Malderburchtstraat 02ST00 
Karel de Grote College 00CB00 
Lindenholt College 21SK00 
Montessori College 00RZ00 
Nijmegen, Stedelijke Scholengemeenschap 20EO00 
Stedelijk Gymnasium, Nijmegen 20CI00 
Rhedens 02VN00 
Almende College, locatie Isala 14UM00 
Lingecollege, RSG, locatie Heiligestraat 23HC01 
Notre Dame des Anges 02QQ00 
Pantarijn, RSG, locatie Hollandseweg 16YV00 
Isendoorn College 08LP00 
Maaswaal College 00OB00 
Driemark, OSG 17AA00 
Cambium, Scholengroep 17AY00 
Hendrik Pierson College 00TM00 
Liemers College, locatie Heerenmäten 16SK00 
Baudartius College 02VS00 
Berkel, Vrijeschool 16NK00 

121 



Daltoncollege, Stedelijk, Zutphen 20DH00 
Ommelander College 08TX00 
Fivelcollege, C.S.R. 00PD00 
Gomarus College 02UV00 
Groningen Augustinuscollege, C.S.R. 14RP01 
H.N. Werkman-College 20EM00 
Praedinius Gymnasium 20BV00 
Reitdiep College, vestiging Kamerlingh Onnes 13ZU00 
Rölingcollege Belcampo 20EG00 
Vrije School Groningen 16NK01 
Wessel Gansfortcollege vestiging Groningen 14RP00 
Willem Lodewijk Gymnasium 02CR00 
Maartenscollege 01UH00 
Zernike College Haren 20ER00 
Aletta Jacobscollege, locatie Nieuweweg 25GM00 
Borgen, RSG, locatie Olde/Nijeborg 00DI00 
Noorderpoortcollege, ROC, lokatie Comenius 25LW42 
Ubbo Emmius, S.G. 02VJ00 
Ter Apel, Regionale S.G. 16IH00 
Winkler Prins S.G. 16PI00 
Hogeland College 16ZK00 
Dollard College, Locatie Winschoten 20CM00 
Berger scholengemeenschap 16ST00 
Vrije School Noord Holland, Locatie Adriaan Rola 16TS03 
Romboutscollege 18DO00 
Bisschoppelijk College Echt 16PE00 
Graaf Huyn College 19PV00 
Sophianum SG. in het Heuvelland 01GL00 
Bernardinuscollege afd. Atheneum 19HV00 
Bernardinuscollege afdeling gymnasium 02ZC00 
Bernardinuscollege 19QC00 
Grotius College Heerlen 02DF00 
Sintermeertencollege 19XS00 
Emmacollege, locatie Broekland 05FJ01 
St.-Janscollege 16SL00 
Sint Ursula, Sgm., Locatie Horn 17GT00 
Rolduc, College 00YN00 
Eijkhagencollege 17JB00 
Bonnefanten college Trichterstroom 20CW00 
Montessori College, Maastricht 20CU00 
Porta Mosana College havo 27VG04 
Porta Mosana College vwo 27VG00 
St. Maartenscollege 20HB00 
Stella Maris Senior College 20IS00 
Bouwens van der Boije College 20LL00 
Bisschoppelijk College Broekhin 14PS00 
Roermond, Stedelijk Lyceum, locatie Jagerstraat 16BK00 
Schöndeln, BC , loc. Heinsbergerweg 03XF00 
Trevianum scholengroep atheneum 01MO00 
Trevianum scholengroep gymnasium 04DS00 
Trevianum scholengroep havo 07BQ00 
Groenewald, Scholengemeenschap 20KA00 
Blariacum College 19HR00 
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Den Hulster, College 16XD00 
Valuas College (locatie Casinoweg) 01GN01 
Raayland College 25FY00 
Bisschoppelijk College Weert/Cranendonck 02ZR00 
Philips van Horne, SG 18DD00 
Varendonck-College 13PE00 
Juvenaat H. Hart, R.K. Gymnasium 16QN00 
Mollerlyceum 02FY00 
Rijks, Regionale Scholengemeenschap 10LU00 
Roncalli, Scholengemeenschap 14SW00 
Heerbeeck College Best 16RT00 
Pius X-College 03KN00 
Elzendaalcollege 17HN00 
Jacob-Roelandslyceum 16RB00 
Breda, Scholengemeenschap, unit Markenhage 25GC00 
Mencia de Mendoza 25GC02 
Breda, Stedelijk Gymnasium 03AM00 
Nassau 16QH00 
Newmancollege 14SZ00 
Onze Lieve Vrouwelyceum 16RF00 
Prisma College, Graaf Engelbrecht 19XV01 
Merletcollege 19RX00 
Peellandcollege, Deelschool 17VP00 
St.- Willibrord Gymnasium 02QP00 
Kwadrant, Scholengroep, vestiging Cambreur 21GZ00 
D'Oultremontcollege 16VK03 
Rythovius College 18XR00 
Augustinianum, Sgm. 01FY00 
Christiaan Huygens College, Broodberglaan 02TC04 
Christiaan Huygens College, Rachmaninowlaan 02TC00 
Eindhoven, ROC 25MB00 
Lorentz Casimir Lyceum 25KX00 
Notenboom, Instituut 24GE00 
Pleincollege St. Joris, Aloysius 10AN00 
Pleincollege Van Maerlant 20GA00 
Pleincollege, Bisschop Bekkers 20IB01 
Pleincollege, Eckart 20IB00 
Stedelijk College Eindhoven 20BK00 
Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur 00KV00 
Strabrecht College Samenw.sch. 01XL00 
Commanderij College 25MG00 
Mill Hill College 20BQ00 
Merletcollege, Grave 19RX01 
Bernrode, Gymnasium 02DW00 
Jan van Brabant College, vest. Molenstraat 14LF00 
Knippenberg College 20JX00 
OMO scholengroep, Deelschool Carolus Borr, Helmond 20JX02 
2College, Oisterwijk 16OX00 
Mgr. Frencken College 02GF00 
Sint-Oelbertgymnasium 02QO00 
Hooghuis Lyceum, locatie TBL 19XH00 
Maaslandcollege 20WI00 
Mondriaan College 23FX00 
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Markland College 06XL00 
Dongemond College 01IW00 
Jan Tinbergen College 19EN00 
OMO Scholengroep, locatie Gertrudiscollege, Tongerlo 20ZK02 
OMO Scholengroep, locatie Norbertuscollege, Tongerlo 20ZK04 
Rodenborch-College 07MU00 
Elde College 04GU00 
Den Bosch, Stedelijk Gymnasium 20AJ00 
Jeroen Boschcollege 20SY00 
Koning Willem I College Afdeling VO 23FY00 
Pierson College 05PL00 
Sint-Janslyceum 20ST00 
Beekvliet, R.K. Gymnasium 17JY00 
Altena College 02XS00 
Stevensbeek, Sgm 16SW00 
2College, Noord 16OX02 
2College, West 16OX01 
Beatrix College 18XU00 
Koning Willem II College 16MQ00 
Sint Odulphuslyceum 21FV00 
Theresialyceum 21EX00 
Udens College 06HF00 
Were Di, S.G. 21GV00 
Zwijsencollege Veghel 04SU00 
Sondervick College, locatie Locht 15BS00 
Maurick College, Daltonschool 02QT00 
Dr. Mollercollege, Langstraat 16VK01 
Willem van Oranjecollege Csg. 01GH00 
Dalton, Stedelijk College, Alkmaar 19ZQ00 
Jan Arentsz, CSG 02TD00 
Murmellius gymnasium 20AA00 
Petrus Canisius College 02QX00 
Willem Blaeu, OSG, locatie Robonsbosweg 01XF00 
Amstelveen College 19XY00 
Hermann Wesselink College 02TE00 
Keizer Karel College 02QZ00 
Amsterdam, Islamitisch College 27LL00 
Amsterdams Lyceum 02AP00 
Amsterdam-Zuid, Sg.  (Gerrit van der Veen) 21ET00 
Barlaeus Gymnasium 21AB00 
Bernard Nieuwentijt College (Damstede) 17VF00 
Bredero College, locatie Buiksloterweg 21AS00 
Buitenveldert, Chr. SG 14VY00 
Calandlyceum 21GD00 
Esprit scholengroep, Vestiging Berlage Lyceum 17YS03 
Esprit scholengroep, Vestiging Cartesius 17YS08 
Fons Vitae Lyceum 02AN00 
Hervormd Lyceum West 01TC00 
Hervormd Lyceum Zuid 02AR00 
Joodse SG Cheider 23GF00 
Joodse SG Maimonides 16PN00 
Amstellyceum, Montessori Scholengemeenschap 16PS07 
Nieuw-West, Sg., loc. Comenius Lyceum 17HB00 
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Oost/Zuidoost, Scholengemeenschap, locatie Pieter 14RF00 
Spinozalyceum 21BH00 
St Ignatiusgymnasium 01ET00 
St. Nicolaas Lyceum 14SE00 
Vossius Gymnasium 21AF00 
Vrije School Noord Holland, locatie Geert Groote 16TS00 
Bijlmer, Open SG 03AQ00 
Reigersbos, SG 21FF00 
Kennemer College, locatie Büllerlaan 27MD00 
Gooise Scholen Federatie (Goois Lyceum) 14SM00 
St.-Vituscollege, locatie Bussum 02UB00 
Willem De Zwijger College 02EV00 
Bonhoeffer College oec 00ZD00 
Jac. P. Thijsse College 20MH00 
Hogeberg, OSG 16KP00 
Etty Hillesum College 00MV00 
Nieuwediep, Scholengemeenschap 21VB00 
Noordzee Onderwijs Groep, locatie Ichthus College 01KL00 
Enkhuizen, Regionale Scholengemeenschap 13EE00 
Martinus College 18CV00 
Coornhertlyceum 20RF00 
Eerste Christelijk Lyceum 01LZ00 
Haarlem, Stedelijk Gymnasium 20QY00 
Mendelcollege 07FH00 
Sancta Maria 02SB00 
Schoter SG 20RC00 
Spaarne 25FU00 
Hageveld, College 02UC00 
Huygenwaard, Openbare Scholengemeenschap 19ZX00 
Trinitas College, locatie Han Fortmann 00XA00 
Hilversum, Gemeentelijk Gymnasium 20DD00 
Kath. Lyceum in het Gooi (Alberdingk Thijm College) 00PS00 
Roland Holst College, Gooise scholen Federatie 14SM04 
t Gooi, CVO, Comenius College 03FO00 
Haarlemmermeer, Stg. Openbaar Voortgezet Onderwijs 19TI00 
Hoofddorp, Kath. SG 00IP00 
Kaj Munk College 21WE00 
Copernicus SG, locatie van het Atlas College 25DA02 
Tabor, Scholengemeenschap, locatie Oscar Romero 02ME02 
Tabor, Scholengemeenschap, locatie Werenfridus 02ME01 
West-Friesland, OSG , locatie van het Atlas Colleg 25DA00 
Erfgooiers College 00UM00 
Huizermaat, Gooise scholen Federatie 14SM03 
Vellesan College 20EK00 
Krommenie, Scholengroep, locatie Bertrand Russell 20EY00 
Katholiek Lyceum in het Gooi, loc.Laar & Berg 00PS03 
Herbert Vissers College 03RU00 
Kennemer Lyceum 02GN00 
Purmerendse Scholengemeenschap, locatie Da Vinci 01EO00 
Purmerendse SG, locatie Jan van Egmond 01EO02 
Schagen, Gemeentelijke Scholengemeenschap 16CX00 
Alkwin Kollege 14VG00 
Felisenum, Gymnasium 20DG00 

125 



Don Bosco College 20GS00 
Vechtstede College 24TG00 
Wiringherlant, Regionale sg. 17DD00 
Pascal College, loc. Pascalstraat 02VQ00 
St. Michaël College 02TZ00 
Zaandam, Scholengroep, locatie Zaanlands Lyceum 20CN00 
Saenredam College 20FC00 
Erasmus, OSG 04HR00 
Noordik, CSG, locatie Noordikslaan 02DO00 
Pius X College, loc. Aalderinkshoek 02EK00 
St. Canisius, Scholengemeenschap, locatie Slot 16VI00 
Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier 01VJ04 
Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat 17VN06 
Bonhoeffer College, locatie Geessinkweg 17VN01 
Bonhoeffer College, locatie van der Waalslaan 17VN05 
Enschede, Stedelijk Lyceum, loc. Kottenpark 00AH06 
Enschede, Stedelijk Lyceum, loc. Zuid 00AH07 
Assink Lyceum (unit 2) 05FB00 
Vechtdal College 02UX00 
Grundel 18CR00 
Hengelo, OSG, vestiging Bataafse Kamp 20CS00 
Twickel, SG, loc.Woolderesweg 19HG00 
Waerdenborch, Scholengemeenschap 19FF00 
Almere College - hoofdvestiging Kampen 01XN00 
Ichthus College 02VB00 
Pieter Zandt, SG 23VL00 
Reggesteyn, CSG, locatie Noetselerbergweg 02XJ00 
Twents Carmel College, locatie De Thij 05AV01 
Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat 05AV02 
Carmel College Salland 04OY02 
Tromp Meesters, R.S.G. Steenwijk 16GZ00 
Agnieten College - locatie Carolus Clusius 02VT00 
Agnieten College - Locatie Meander 02VT05 
Celeanum, Gymnasium 20CF00 
Greijdanus College 17VS00 
Landstede, Thomas a Kempis College 01AA00 
Thorbecke Scholengemeenschap 20DB00 
Van der Capellen s.g. 17BZ00 
Amersfoortse Berg 20EA00 
Guido de Brès, vestiging Amersfoort Paladijnenweg 00JT00 
Johan van Oldenbarnevelt, Stedelijk Gymnasium 20CK00 
Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius college 14RC04 
Meerwegen Scholengroep, vestiging Farel College A 14RC00 
Meridiaan College,  vestiging 't Hooghe Landt 00ML05 
Meridiaan College, vestiging Het Nieuwe Eemland 00ML00 
Vallei College 't Atrium 20EI00 
Van Lodensteincollege locatie Amersfoort 03WO00 
Baarnsch Lyceum 02TG00 
Nieuwe Lyceum 00TL00 
Werkplaats Kindergemeenschap 17WP00 
Broklede, RSG 11NY00 
Revius Lyceum, Doorn 02VR04 
Heemlanden, College 22NE00 
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Niftarlake College 03OY00 
VeenLanden College 05RA00 
Anna van Rijn College, locatie Albatros 18WS00 
Cals College Nieuwegein 00VY00 
Oosterlicht College 17GM00 
Griftland College 01NZ00 
Amadeus Lyceum 00RO00 
Christelijk Gymnasium 16PA00 
Gerrit Rietveld College, Orinocodreef 17IS00 
Gerrit Rietveld College, Winklerlaan 14OY00 
Leidsche Rijn College 24TR01 
Nieuw Blankestijn 25DT00 
Passie 27DG00 
St. Bonifatius College 02UE00 
St. Gregorius College 01KF00 
STEBO 25CU00 
Utrechts Stedelijk Gymnasium 15JM00 
Rembrandt College 19IP00 
Veenendaal, Christelijk Lyceum 02VM00 
Kalsbeek College, locatie Jozef Israëlslaan 04IX00 
Minkema College 17AN00 
Breul 00MK00 
Montessori Lyceum, Herman Jordan 02TH00 
Schoonoord, OSG, locatie Zeist 17BI00 
Stichtse Vrije School Zeist 00CB01 
Zeist, Christelijk Lyceum 02VR00 
Calvijn College 03JY00 
Ostrea lyceum, Buys Ballot College 05OH00 
Pontes Scholengroep, locatie Het Goese Lyceum 13OR00 
St.Willibrordcollege 14NX00 
Reynaertcollege 25FX00 
NehaLennia, Sted. Sg. 20CP04 
Walcheren, Chr. Sg. , vestiging Elzenlaan 03XS00 
Zwin College 00AQ00 
Rede,  Stedelijke Scholengemeenschap 16JO00 
Zeldenrust/Steelant College 00LY00 
Scheldemond, Stedelijke SG. 16YC00 
Pontes Scholengroep, locatie Pieter Zeeman 13OR03 
Ashram College 04DF00 
Groene Hart Lyceum, loc. Centrum 15BH01 
Scala College 10AN00 
Calvijn, CSG , Groene Hart 16PK09 
Oost-Ijsselmonde, OSG, locatie Walburgcollege 18TR07 
Maerlant College, SG 11ZH00 
Comenius College, Christelijke scholengemeenschap 19GY00 
Ijsselcollege, OSG 20BH00 
Delft, Christelijk Lyceum 01GX00 
Grotius College Delft 20AB00 
Sint Stanislas College 02DZ00 
Dalton, Stedelijk Lyceum 24PY00 
Dalton, Stedelijk Lyceum, loc. Kapteynweg 24PY05 
Insula College 02CI00 
Johan de Witt Gymnasium 20KZ00 
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Camphusianum, Gymnasium 19ZU00 
Gomarus Sg. 00WH00 
Hoven, Christelijke Scholengroep 00YH00 
Merewade College 24TP00 
Coornhert Gymnasium 20AI00 
Driestar College locatie Ronsseplein 02EA00 
Goudse Waarden 14SF01 
Leo Vroman, De Goudse Scholengemeenschap 13WH00 
St. Antoniuscollege loc. J. Mottstraat 02LG00 
Helinium, GSG 12RB00 
PENTA college, CSG, Jacob van Liesveldt 20FR06 
Einstein Lyceum, OSG 17CR00 
Andreas College, lokatie Pieter Groen 25GD00 
Krimpenerwaard College 14WL00 
Heerenlanden College 17XU00 
Bonaventuracollege 21GW02 
Da Vinci College, loc. Houtkwartier 20DF00 
Da Vinci College, vestiging Leonardo 20CL00 
Leiden, Stedelijk Gymnasium 20DP00 
Marecollege 16TV02 
Montaigne Lyceum 21GU07 
Visser 't Hooft Lyceum 02VD00 
Vlietland College 14WJ00 
Vrijbergen, Instituut 25AT00 
Veurs Lyceum 00XK00 
Fioretticollege 00UZ00 
Accent College, Reviusplein 17WQ06 
Goeree Overflakkee, Regionale Scholengemeenschap 15QW00 
Prins Maurits, Chr.Sg. 03RB00 
Westland, ISW, opleiding 5 21HC00 
Northgo College 23KU00 
Leeuwenhorst 02KB01 
Duinzigt 02KB02 
Rijnlands Lyceum 16RH00 
Hoeksche Waard, Regionale scholengemeenschap 15XV00 
Willem van Oranje, CSG 08VU00 
Lage Waard, CSG 16QA00 
Willem de Zwijger College 02EV00 
Sint Stanislas College, Pijnacker 02DZ03 
Farel College, CSG 20AM00 
Oost-IJsselmonde, OSG, Gemini College 18TR00 
Makeblijde College, Interconfessioneel 01KO00 
Rijswijks Lyceum 20CQ00 
Calvijn, CSG , Vreewijk 16PK00 
Calvijn, Maarten Luther, CSG 16PK10 
Emmauscollege, RKSG 08CU00 
Erasmiaans 15SC00 
Havo, RSG voor Muziek en Dans 02VG03 
Ibn Ghaldoun, ISG 27JY00 
Libanon Lyceum, S.G. 15EO00 
Marnix, Christelijk Gymnasium 14QT00 
Melanchthon, Henegouwerplein 01XV00 
Melanchthon, Schiebroek 18CH00 
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Montessori Lyceum, Rotterdam 02GS00 
Nieuw Zuid, OSG , lok. Nachtegaalplein 02LB08 
NOVA college-Montfort 23YU02 
Randstad, Gereformeerde Scholengemeenschap (GSR) 00TU00 
Rotterdamsche Scholengemeenschap 02VG00 
Rudolf Steiner College 16TV01 
Sint Laurens College, RK SG 02UG00 
St. Franciscus, Rk SG Citycollege 05XJ00 
Thorbecke 15HX00 
Wartburg College, Reformatorische SG 00PG00 
Wartburg College, RSG, locatie Revius 00PG03 
Wolfert van Borselen, Scholengroep, Wolfert Col 15KR00 
Wolfert van Borselen, Scholengroep, Wolfert Dalto 15KR05 
Rijnlands Lyceum, Sassenheim 14TD00 
Schiedam, Stedelijk Gymnasium 20DC00 
Schravenlant, Gemeentelijke SG 16EI00 
Spieringshoek, RKSG 00JR00 
Schoonhovens College 15OM00 
Willem de Zwijger, CSG 05TA00 
Aloysius College 01PU00 
Dalton, Den Haag 20MF00 
Duitse Internationale School DIS 
Edith Stein, Internationaal College 21GU00 
Haags Montessori Lyceum 02US00 
Haganum, Gymnasium 20LU00 
Hofstad Lyceum 17HR00 
Hofstad Mavo 17HR02 
Johan de Witt College 20MJ00 
Johan de Witt College, SGM, Grafisch & Creatief 20MJ02 
Luzac college Den Haag (+ andere locaties in Nederland) 24HX00 
Maerlant, Openbare Lyceum 20MD00 
Populier, Chr. College 02GJ00 
Segbroek College 20MA00 
Sorghvliet, Christelijk Gymnasium 02DQ00 
Vrije School 16TV00 
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum 02UT00 
Wateringse Veld College 20MM01 
Zandvlietcollege 14TA00 
Westland, ISW , opleiding 4 21HC03 
PENTA college, CSG, Angelus Merula 20FR00 
PENTA college, CSG, Blaise Pascal 20FR02 
Ring van Putten, OSG 19DH00 
Accent College, Groen van Prinsterer 17WQ00 
Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap (College VOS) 20CJ00 
Dalton, Scholengemeenschap, Voorburg 00HI00 
Huygenslyceum 02VO00 
Loo, College Het, (Interconfessioneel onderwijs) 116 
Coenecoop College 00BD00 
Adelbert College 14WE00 
Rijnlands Lyceum, Wassenaar 02GP00 
Alfrink College, RK 01MB00 
Erasmus College 00PJ00 
Oranje Nassau College 20BC00 
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Zoetermeer, Stedelijk College, Picasso Lyceum 25GA01 
Develsteincollege, CSG 14RR00 
Oost-IJsselmonde, OSG, Walburgcollege 18TR02 
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Bijlage III. Codering hoger onder
wijs 

Onderwijsinstelling Codering 
Aeres Groep Christelijke Hogeschool Dronten Aer CH 
Aeres Groep Stoas Hogeschool Aer Stoas 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK 
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ 
Avans Hogeschool Ava 
Codarts Hogeschool voor de Kunsten Codarts 
Design Academy Eindhoven DAe 
Ede, Christelijke Hogeschool CH Ede 
Fontys Hogescholen Fon 
Gereformeerde Hogeschool GerH 
Gerrit Rietveld Academie GRietAc 
Haagse Hogeschool HH 
Hanzehogeschool Groningen Hanze 
HAS Den Bosch HAS 
Hogeschool Domstad HDom 
Stenden Hogeschool HSten 
Hogeschool Driestar educatief HDriestar 
Hogeschool Edith Stein DEdith 
Hogeschool Helicon HHelicon 
Hogeschool INHOLLAND INH 
Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar HPABO AA 
Hogeschool Leiden HL 
Hogeschool Rotterdam HRO 
Hogeschool Utrecht HU 
Hogeschool van Amsterdam HvA 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN 
Hogeschool Beeldende Kunsten Muziek en Dans HBKMD 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht HKU 
Christelijke Hogeschool Windesheim Hwin 
Hogeschool Zeeland Hzee 
Hogeschool Zuyd HZ 
Hotelschool Den Haag HotelDH 
Interactum p/a Hogeschool Domstad Interactum 
Iselinge Educatieve faculteit Iselinge 
Katholieke PABO Zwolle PABO Zw 
NHTV Internationale Hogeschool Breda NHTV 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden NHL 
PC Hogeschool Marnix Academie PCH Marnix 
Pedagogische Hogeschool De Kempel PH Kem 
Saxion Hogescholen Sax 
Van Hall Larenstein Hall 
Erasmus Medisch Centrum EUR 
Open Universiteit Nederland OU 
Radboud Universiteit Nijmegen RU 
Rijksuniversiteit Groningen RuG 
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Technische Universiteit Delft TUD 
Technische Universiteit Eindhoven TUe 
Universiteit Leiden UL 
Universiteit Maastricht UM 
Universiteit Twente UT 
Universiteit Utrecht UU 
Universiteit van Amsterdam UvA 
Universiteit van Tilburg UvT 
Vrije Universiteit Amsterdam VU 
Wageningen Universiteit & Research Centre WU 
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Bijlage IV. Codering middelbaar 
beroepsonderwijs 

Onderwijsinstelling Codering 
Drenthe College DrColl 
Friesland College FrColl 
Berechja College BerColl 
ROC Flevoland ROCFl 
AOC Friesland AOCFr 
ROC Friese Poort ROCFP 
AOC Groenhorst College AOCGroenh 
AOC Oost AOCOost 
Graafschap College GraafsColl 
PTC+ PTC+ 
Rijn IJssel1 RijnWag 
Rijn IJssel2 RijnArn 
ROC A12 ROC 
ROC Aventus ROCAven 
ROC Nijmegen ROCNijm 
ROC RIVOR RIVOR 
SOMA college SOMA 
Alfa-college AlfaColl 
AOC Terra AOCTerra 
Menso Alting College Menso 
Noorderpoortcollege Noorderprt 
Arcus College Arcus 
CITAVERDE College Citaverde 
Gilde Opleidingen Gilde 
Leeuwenborgh Opleidingen Leeuwenbgh 
De Eindhovense school EindSch 
De Rooi Pannen Rooi 
Helicon Opleidingen Helicon 
Koning Willem I College KWillemI 
ROC de Leijgraaf ROCLeij 
ROC Eindhoven ROCEind 
ROC Midden-Brabant ROCMB 
ROC Ter AA ROCAA 
ROC West-Brabant ROCWB 
Scholengemeenschap De Rooi Pannen SGRooi 
Sint Lucas StLucas 
AOC Clusius College  AOCClus 
Horizon College1 HorizAlk 
Horizon College2 HorizHHW 
Mediacollege Amsterdam MediaAdam 
Nova College Nova 
Regio College RegioColl 
ROC ASA1 ROCASAAdam 
ROC Kop van Noord-Holland ROCKvNH 
ROC van Amsterdam ROCAdam 
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AOC De Groene Welle AOCGWelle 
CIBAP vakcollege CIBAP 
Deltion College Deltion 
Landstede Landstede 
ROC van Twente1 ROCHeng 
ROC van Twente2 ROCAlme 
Grafisch Lyceum Utrecht GLycUt 
Hoornbeeck college HoornbColl 
Nimeto Nimeto 
ROC ASA2 ROCASAAfoort 
ROC Midden Nederland1 ROCMNNgein 
ROC Midden Nederland2 ROCMNUt 
SVO SVO 
SVO Opleidingen SVO-II 
Wellantcollege Wellant 
Edudelta Onderwijsgroep Edudelta 
ROC Westerschelde ROCWSchelde 
ROC Zeeland ROCZee 
Albeda College Albeda 
Da Vinci College DaVinci 
de Mondriaan onderwijsgroep Mondriaan 
Effatha Guyot Groep Eguyot 
Grafisch Lyceum R'dam GLycRO 
HollandAccent Onderwijsgroep Accent 
Hout- en Meubileringscollege HoutColl 
ID College IDColl 
Leidse Instrumentmakersschool InstrumSch 
ROC Leiden ROCLeid 
ROC Mondriaan ROCMondr 
STC-Group STC 
Zadkine Zadk 
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Bijlage V. Codering bedrijven 

Bedrijf Codering 
ABB Benelux ABB 
Actemium Starren Actemium 
AkzoNobel Base Chemicals - Botlek Akzo Botlek 
AkzoNobel Base Chemicals - Delfzijl Akzo Delfzijl 
AkzoNobel Car Refinishes Akzo Car Ref 
AkzoNobel Chemicals - Amersfoort Akzo Chem Afoort 
AkzoNobel Chemicals - Hengelo Akzo Chem Hengelo 
AkzoNobel Nederland Akzo NL 
AkzoNobel Polymer Chemicals Akzo Polymer 
Arcadis N.V. Arcadis 
Ballast Nedam Ballast Nedam 
Bio-Rad Laboratories Bio-Rad 
Brunel Engineering Brunel 
Cascade (Brunel) Cascade 
CB&I Lummus B.V. CB&I 
Chess Engineering Chess 
Corus Corus 
Da Vinci Europe Laboratory Solutions Da Vinci 
Dewit Industrial Sensors - DIS DIS 
Dow Benelux Dow 
DSM  Nederland BV DSM NL 
DSM Composite Resins DSM Comp 
DSM Engineering Plastics DSM Eng. Plastics 
DSM Gist Services DSM Gist 
DSM Innovation, Corporate Technology DSM Inno & Corp. Tech 
DSM NeoResins DSM NeoResins 
DSM Research DSM Research 
Festo Festo 
FHI FHI 
Fugro Fugro 
Cofely - GDF Suez Cof 
Cofely - GDF Suez OOST Cof Oost 
Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling Heijmans 
Hightech Systems Platform HSP 
IBM IBM 
Intervet International Intervet 
Kema Kema 
Koninklijke Marine Marine 
LG - Philips Displays LG 
Movares Movares 
Naco Naco 
NAM NAM 
Nobilon International Nobilon 
NXP Semiconductors NXP 
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Océ Technologies Océ 
Paques B.V. Paques 
Philips - Amsterdam Philips Adam 
Philips DAP - Amersfoort Philips Afoort 
Philips DAP - Drachten Philips Drachten 
Philips Electronics - Den Haag Philips DenHaag 
Philips Electronics - Eindhoven Philips Elect Eind 
Philips Enabling Technologies Group Philips ETG 
Philips In- en Externe Betrekkingen Philips Ext Betr 
Philips Lighting - Eindhoven Philips Light Eind 
Philips Lighting - Maarheeze Philips Light Mheeze 
Philips Lighting - Roosendaal Philips Light Rdaal 
Philips Mediarelaties Nederland Philips Media NL 
Philips Medical Systems Philips MedSys 
Philips Nederland - Eindhoven Philips NL 
Philips Optical Storage Philips Opt Storage 
Philips Research - Natlab Philips Research 
Resolution Europe - Hexion Speciality Chemicals Resolution 
Rijkswaterstaat - Den Haag RWS - DenHaag 
Rijkswaterstaat - Utrecht RWS - Utrecht 
Rijkswaterstaat - AVV RWS - AVV 
Rijkswaterstaat - Corporate Dienst RWS Corp 
RIVM RIVM 
Royal Haskoning - 's-Hertogenbosch RoyalHas DB 
Royal Haskoning - Enschede RoyalHas Ensch 
Royal Haskoning - Groningen RoyalHas Gron 
Royal Haskoning - Nijmegen RoyalHas Nijm 
SABIC SABIC 
Schering Plough Corp. S-P Corp 
Schiphol College SchipholColl 
Schiphol Group Schiphol 
Shell Chemie Nederland Shell Chemie 
Shell Global Solutions Shell GlobSol 
Shell Information Technology Int. - SITI Shell SITI 
Shell International - Den Haag Shell Int 
Shell International Explorations & Productions Shell Expl & Prod 
Shell Nederland - Den Haag Shell NL 
Shell Nederland Chemie Shell Chemie 
Shell Nederland Raffinaderij Shell Raff 
Shell Research & Technology Centre Shell STC 
Shell Solar Shell Solar 
Siemens Industrial Turbomachinery B.V. Siemens Turbomach 
Siemens Nederland N.V. Siemens 
Siemens vestiging Noord Siemens Noord 
Standard Fasel Lentjes Fasel 
Stork Aerospace Industries Stork Aero 
Stork Aerospace Services - Hoogerheide Stork Aero -Hheide 
Stork Aerospace Services - Nieuw-Vennep Stork Aero -Vennep 
Stork Food Systems Stork Food 
Stork Industry Services Stork Ind serv 
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Stork Industry Specialists Stork Ind spec 
Stork N.V. Stork NL 
Synspec Synpec 
Tauw Amsterdam Tauw Adam 
Tauw Deventer Tauw Devt 
Tauw Rotterdam Tauw Rot 
Teijin Aramid - Arnhem Teijin Arn 
Teijin Aramid - Delfzijl Teijin Delfzijl 
Teijin Aramid - Emmen Teijin Emmen 
TNO - Delft TNO Delft 
TNO Defence, Security and Safety TNO Def 
TNO Industrie en Techniek TNO Ind 
TNO Informatie- en Communicatietechnologie TNO ICT 
TNO Strategy and Research Planning TNO Strat & Res 
TNO, Institute of Applied Physics TNO App. Phys 
Unilever Nederland Unilever NL 
Unilever Research and Development Unilever R&D 
Vitens - Leeuwarden Vitens NL 
Vitens - Velp Vitens Velp 
Volker Stevin Rail & Traffic Volker Stevin 
Waterleidingbedrijf Amsterdam WLB Adam 
Wetsus Wetsus 
Wetterskip Fryslân Wetterskip 
Yokogawa Europe Yokogawa 
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