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Management samenvatting 
In de afgelopen jaren heeft het Platform Bèta Techniek veel geïnvesteerd om haar doelstel
ling te behalen: zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide bètatechnici in Neder
land. Het streven was om in 2010 (ten opzichte van 2000) 15% meer uitstroom van hoger 
opgeleide bètatechniekstudenten naar de arbeidsmarkt te realiseren en bestaand talent in 
bedrijven en onderzoeksinstellingen beter te benutten. Om dat streven waar te maken, 
heeft het Platform – onder andere – zwaar ingezet op bestendiging van samenwerkingsre
laties in de onderwijsketen. Sinds 2007 onderzoekt Dialogic in opdracht van het Platform 
hoe en in welke mate netwerken zich in het onderwijsveld ontwikkelen. Dit rapport geeft 
een longitudinaal en geïntegreerd beeld van het verrichte netwerkonderzoek. De volgende 
doelstellingen staan centraal: 

1.	 Meting van samenwerkingsrelaties tussen alle Universumscholen, Sprintinstellingen 
en Jet-Net bedrijven, analoog aan eerdere metingen in “Makelen en schakelen” 
resp. “Haute cuisine”. Daarbij kunnen verschillende perspectieven (zoals die van 
het Sprint en Universum Programma) worden samengevoegd tot één netwerk (bij
voorbeeld het ho-vo-netwerk). 

2.	 Herhaalde meting van het relatiepatroon van ho- en vo-instellingen en Jet-Net be
drijven met niet-Universumscholen. 

3.	 Meting van de netwerkontwikkeling (in de tijd). Door bij de meting zoveel mogelijk 
aan te sluiten op eerdere netwerkanalyses kunnen we een longitudinaal beeld ver
krijgen van de samenwerking tussen betrokken partners in de bètatechnische on
derwijsketen. 

4.	 Inventarisatie van de samenwerking met basisscholen en mbo-instellingen. 

Netwerkanalyse 

De onderliggende onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van netwerkanalyse. De
ze methode (binnen de sociometrie en wiskundige sociologie sterk in opkomst) richt zich 
op actoren en de relaties daartussen. In deze studie gaat het om (de relaties tussen) orga
nisaties in de onderwijs- en arbeidsmarktketen, van basisscholen tot bedrijven. De relaties 
die in deze studie centraal staan richten zich op twee typen content: (bètatechnische) vak
inhoudelijke materiaalontwikkeling, en studie-, praktijk- en beroepsoriëntatie. Naast net
werkvisualisaties (plaatjes van netwerkconfiguraties) levert netwerkanalyse een aantal ma
ten 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 (geba
seerd 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 ac
tor 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 het sluitstuk van het onderzoek naar netwerkontwikkeling in het domein van 
de programma’s van het Platform Bèta Techniek kan een aantal conclusies worden getrok
ken. 
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Netwerkdynamiek: groei van het netwerk door de jaren heen 

De bètatechnieknetwerken zijn door de jaren heen sterk gegroeid. Dat geldt voor alle net
werken (ongeacht het type actoren – van vo-scholen tot bedrijven – en het type samen
werking). Harde indicatoren van de netwerkgroei zijn: (i) er zijn meer actieve actoren, (ii) 
er zijn meer onderlinge relaties tussen de organisaties, en (iii) de relaties winnen gemid
deld aan intensiteit, dat wil zeggen dat er meer structurele, planmatige en frequente con
tacten zijn. 

Tussen de netwerken zijn wel flinke verschillen. In de vakinhoudelijke samenwerking 
groeien de vo-vo- (+35,3%) en mbo-hbo-netwerken (+24,1%) relatief sterk, en de vo-ho
(16,9%) en ho-ho-netwerken (+4,6%) wat minder krachtig. In de aansluitingsnetwerken 
doet zich een vergelijkbaar patroon voor. 

Waar we beschikken over data met een wat langere looptijd wijzen die in de richting van 
een krachtig netwerkgroeitempo in de beginjaren van de verschillende programma’s van 
het Platform Bèta Techniek, waarna een meer gematigd, en meer op verduurzaming ge
richt groeitempo volgt. Hierbij past de kanttekening dat netwerkgroei niet enkel een lineair 
proces is, waarbij relaties langzaamaan ontstaan en vervolgens alleen maar uitgebouwd 
worden tot zeer hechte, intensieve contacten tussen instellingen. Er komen voortdurend 
nieuwe relaties bij. 

Focusverbreding: vakinhoudelijke vernieuwing én betere aansluiting 

Aansluitingsnetwerken hebben zich sneller ontwikkeld dan materiaalnetwerken. Het ziet er 
naar uit dat de aandacht van scholen is verschoven van de vraag “wat doceer ik bij beter 
bètaonderwijs?” naar “hoe organiseer ik beter bètaonderwijs?”. Dit laatste soort vragen is 
overwegend procesgericht, terwijl de ontwikkeling van lesmateriaal primair neerkomt op 
het genereren van (inhoudelijke) output. In het netwerk tussen vo-scholen en Jet-Net be
drijven ligt de nadruk ook op versterking van de aansluiting (beroeps- en praktijkoriënta
tie). Bedrijven geven door hun actieve inbreng in het vo een essentiële doorkijk naar het 
werkende leven. 

Regionale aantrekkingskracht: nabijheid doet er toe 

Uit het onderzoek komt als meest pregnante conclusie – ook al in “Makelen en Schakelen”, 
en “Haute cuisine” – dat nabijheid van bepalend belang is voor samenwerking. Samenwer
king in de regio heeft allerlei voordelen: niet alleen is het contact gemakkelijker te maken, 
ook de reistijd en –kosten zijn lager. Dat geldt zowel voor onderling samenwerkende on
derwijsinstellingen als voor de samenwerking tussen school en bedrijf. Hoe intensiever de 
samenwerking, des te korter de gemiddelde afstand. Het regionale patroon lijkt de laatste 
jaren zelfs wat versterkt. 

Verschillende initiatieven kunnen elkaar versterken 

De meeste vo-scholen in het Universum Programma doen ook mee aan andere regionale of 
nationale initiatieven om bètaonderwijs te verbeteren. Dat zorgt voor een betere profilering 
van een school. Die scholen geven zowel intern als extern het signaal af: wij zetten in op 
bètatechniek. Scholen die in meerdere initiatieven actief zijn, blijken beter ingebed in net
werken, hebben meer en intensievere relaties. Zo hebben scholen die deelnemen aan Bè
tapartners een significant hogere netwerkinbedding dan andere Universumdeelnemers; 
zowel in het vakinhoudelijke als het aansluitingsnetwerk. Ook Technasia zijn in het vo-vo
netwerk beter ingebed dan andere scholen, weliswaar alleen in het netwerk voor organisa
tievernieuwing (zij delen kennis met andere scholen over hoe bèta beter gedoceerd kan 
worden, niet zozeer wat men dan doceert). Het Universum Programma (puur gericht op 
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vo-scholen) en Jet-Net (waar het draait om één-op-één relaties van een vo-school en een 
bedrijf) raken ook steeds meer met elkaar vervlochten. 

Samenwerking loont 

Hoe meer relaties een vo-school met andere vo-scholen heeft, des te beter is op die school 
ook de instroom in de natuurprofielen. Hoe die statistische relatie daadwerkelijk loopt, is 
niet met zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk is het een wisselwerking: als een school meer 
instroom in de natuurprofielen krijgt, wordt er meer nagedacht over mogelijkheden om bè
taonderwijs te verbeteren en betrekt de school daar andere scholen bij. Als gevolg van 
aantrekkelijker bètaonderwijs kiezen weer meer leerlingen voor bèta. Samenwerking is 
daarin één van de cruciale elementen. 

Tussen het aandeel studenten dat instroomt van een vo-school naar een ho-instelling, en 
de samenwerkingsrelatie tussen die twee onderwijsinstellingen bestaat een statistische re
latie. De factor ‘afstand’ lijkt daar wel een rol te spelen: de afstand tussen een vo-school 
en een ho-instelling hangt samen met de kans op – en mate van – onderlinge samenwer
king. Afstand zou samenwerkingsrelaties faciliteren. Maar: afstand faciliteert óók instroom 
van studenten. 

Groeiende clusters rondom bedrijven 

De bedrijven die deelnemen aan Jet-Net zijn – gemiddeld – de laatste jaren actiever ge
worden: zij bedienen meer scholen (ook buiten hun contractuele relatie in het kader van 
Jet-Net om). Wat opvalt, is dat we hier niet zozeer kunnen spreken van één landelijk net
werk waarin alle technologiegeoriënteerde grootbedrijven en vo-scholen, resp. ho-
instellingen participeren. Het zijn eerder ‘eilandjes’ van onderwijsinstellingen die geclusterd 
zijn rondom bedrijven. Opnieuw hangt dat, onder andere, samen met de geografische lig
ging van bedrijven en scholen. Die regionale aantrekkingskracht geldt minder in het ho-
bedrijvennetwerk. 

Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten (zie boven) worden de volgende aanbevelingen gegeven: 

Blijf netwerkontwikkeling stimuleren, vooral waar ketensamenwerking nu achter
blijft 

Met name het wat meer gematigde ontwikkelingstempo in de vo-ho-netwerken kan worden 
aangemerkt als aandachtspunt. Juist het relatieve succes van het Universum Programma in 
termen van de toegenomen N-score vraagt om gerichte inspanningen om het vergrote bè
tapotentieel in het vo om te zetten in een grotere en bestendige doorstroom naar bèta
technische vervolgopleidingen in het ho. 

Naar vo–ho–clusters of gericht “witte-vlekkenbeleid”? 

Afstand faciliteert samenwerking tussen onderwijsorganisaties, maar ook instroom van 
studenten. Dat roept de vraag op: wat is een effectieve samenwerkingsstrategie? Het in
zetten op nabije relaties of inzetten op relaties verder weg? Nu wordt vooral gekozen voor 
“sturen op nabijheid”. Vanuit het gezichtspunt van optimale benutting van het (schaarse) 
bètapotentieel zou echter, daarnaast, “sturen op witte vlekken” een meerwaarde kunnen 
hebben. Daarnaast: ho-instellingen kunnen gericht zoeken naar meer efficiëntie in de aan
sluitingsactiviteiten richting vo-scholen. Zo zou meer gerichte aandacht van ho-instellingen 
kunnen gaan naar vo-scholen die die aandacht met name verdienen, op grond van groot 
verbeterpotentieel.  
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Onderhoud succesvolle netwerken 

Netwerken slijten, als je niks doet. Voortgezette samenwerking tussen de onderwijsketen
partners, inclusief (Jet-Net) bedrijven, is daarom van cruciaal belang voor de continuïteit in 
het proces van bètavakvernieuwing. Nog sterker geldt dit voor de aansluitingsnetwerken, 
in het bijzonder tussen ho-instellingen en vo-scholen & mbo-instellingen. Het is raadzaam 
om netwerken tussen de samenwerkingspartners in de onderwijsketen ook een formele 
status te geven. Formalisering van netwerken leidt tot duidelijker profilering, daarmee tot 
grotere zichtbaarheid en verdere netwerkgroei. 

Blijf krachtig inzetten op uitbreiding van Jet-Net 

Jet-Net is en blijft een krachtig middel om vo-scholen en –leerlingen in staat te stellen zich 
te oriënteren op de bètatechnische praktijk en beroepen. De wachtlijst is echter nog lang. 
Voortgezette uitbreiding is daarom zonder meer gewenst.  

Rond Jet-Net bedrijven hebben zich “eilandjes” van vo-scholen gevormd. We pleiten voor 
(1) voorzetting van de integratie van Jet-Net in de lopende bèta programma’s (Bèta Excel
lent), en (2) verdere ontwikkeling van Jet-Net in de richting van een coherent netwerk van 
bètageoriënteerde bedrijven en vo-scholen. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

De afgelopen jaren heeft het Platform Bèta Techniek veel geïnvesteerd om haar doelstel
ling te behalen; zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide bèta’s en technici in 
Nederland. Het streven was om in 2010 (ten opzichte van 2000) 15% meer uitstroom van 
studenten uit het bètatechnisch hoger onderwijs te realiseren en bestaand talent in bedrij
ven en onderzoeksinstellingen beter te benutten. Om dat streven waar te maken, heeft het 
Platform – onder andere – zwaar ingezet op bestendiging van samenwerkingsrelaties in de 
onderwijsketen. Juist door het stimuleren van nieuwe relaties tussen scholen (bijvoorbeeld 
scholen voor voortgezet onderwijs1 en hun aansluitingspartners in het hoger onderwijs2) én 
tussen scholen en bedrijven kan (i) de kwaliteit van onderwijs toenemen (betere aanslui
ting, uitwisseling van good practices) en krijgen leerlingen/studenten een beter zicht op 
vervolgmogelijkheden (studie en werk).  

Sinds 2007/2008 onderzoekt Dialogic in opdracht van het Platform in welke mate netwer
ken in het onderwijsveld tot ontwikkeling komen. Dialogic deed dat door middel van net
werkanalyse. De onderzoeksinspanningen hebben geleid tot twee eerdere publicaties: 

- “Makelen en schakelen: netwerkanalyse Universum Programma” (2007), Platform-
Pocket 5. 

- “Haute cuisine door samen koken: netwerkanalyse Sprint Programma en Jet-Net” 
(2009), PlatformPocket 19. 

In “Makelen en schakelen” focuste de netwerkanalyse op het Universum Programma: alle – 
op dat moment 100 – Universumscholen zijn benaderd met de vraag met welke andere vo
scholen en welke ho-instellingen zij samenwerkten op het domein van bètatechnisch on
derwijs, op dat moment (voorjaar 2007) en vóór deelname aan het Universum Programma 
(2005). Daarnaast is in “Makelen en schakelen” ook de samenwerking met Jet-Net bedrij
ven in kaart gebracht. 

In “Haute cuisine” lag de focus juist op de 30 ho-instellingen die deelnemen aan het Sprint 
Programma. Deze netwerkanalyse was bedoeld als nulmeting, met de bedoeling om na 
twee jaar opnieuw te meten hoe het netwerk tussen de partners in bètatechnische onder
wijsketen zich heeft ontwikkeld. Daarnaast zijn ook de Jet-Net bedrijven gevraagd naar de 
samenwerking op dat moment (2008) en hun samenwerkingsrelaties vóór deelname aan 
Jet-Net. Steeds was de focus op twee vormen van samenwerking: enerzijds vakinhoudelij
ke samenwerking (moduleontwikkeling), anderzijds samenwerking gericht op verbetering 
van de aansluiting tussen vo en ho. 

Het resultaat van “Makelen en schakelen” en “Haute cuisine” was primair een momentop
name: aan de hand van de respons is een gedifferentieerd beeld gegeven van de mate 
waarin de geraadpleegde organisaties onderling samenwerken en op welk domein die sa
menwerking betrekking heeft. Voor Universumscholen en Jet-Net bedrijven is via een 
kunstgreep (door ook te vragen naar de samenwerking vóór het moment van enquêtering) 
een indruk verkregen van de ontwikkeling van samenwerking in de tijd. Dit longitudinale 
beeld was niet beschikbaar vanuit het perspectief van de ho-instellingen (zoals wel in 

1 Hierna: vo-scholen. 

2 Hierna: ho.
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“Haute cuisine” is gebeurd). Bij gevolg is er – afgezien van samenwerking vanuit Univer
sum- en Jet-Net perspectief – tot dusver geen longitudinaal beeld beschikbaar van de ont
wikkeling van samenwerking in de bètatechnische onderwijsketen als geheel. Daarnaast 
was er tot dusver nog geen geïntegreerd, wederkerig beeld van samenwerking beschikbaar 
tussen vo- en ho-instellingen, vanuit beider perspectief. Vo-scholen kunnen immers aange
ven dat ze intensief samenwerken met ho-instellingen op een bepaald domein, maar het is 
zeer wel denkbaar dat ho-instellingen een wezenlijk verschillend beeld geven van de inten
siteit van die samenwerking.  

In de zomer van 2010 is een onderzoek gestart – waarop voorliggend rapport betrekking 
heeft – om aan deze manco’s tegemoet te komen. Dit rapport beoogt een longitudinaal, 
geïntegreerd beeld te geven van de netwerkontwikkeling. Sinds de initiële metingen is bo
vendien het aantal betrokken instellingen en bedrijven in het Universum Programma en 
Jet-Net flink toegenomen: inmiddels nemen 183 vo-scholen deel aan het Universum Pro
gramma; ook het aantal Jet-Net bedrijven is aanzienlijk gegroeid (cf. www.jet-net.nl). Met 
de herhaalmeting kunnen we ook nagaan hoe de uitbreiding van het Universum Program
ma en Jet-Net doorwerkt op samenwerkingspatronen, en of bijvoorbeeld verschillen in sa
menwerking samenhangen met het moment van toetreding. Voor het Sprint Programma 
kan de meting worden gezien als eindmeting: in de afgelopen twee jaar lag voor deelne
mers aan dat programma de nadruk op netwerkvorming en verduurzaming van initiatie
ven. Nu kunnen we nagaan wat het effect daarvan is geweest. In voorliggend rapport pre
senteren wij de resultaten van de studie. 

1.2 Doelstelling 

De herhaalde netwerkanalyse heeft de volgende doelstellingen: 

1.	 Meting van samenwerkingsrelaties tussen alle Universumscholen, Sprintinstellingen 
en Jet-Net bedrijven, analoog aan eerdere metingen in “Makelen en schakelen”, 
resp. “Haute cuisine”. Daarbij kunnen verschillende perspectieven (zoals het Sprint 
en Universum Programma) worden samengevoegd tot één netwerk (bijvoorbeeld 
het ho-vo-netwerk). 

2.	 Herhaalde meting van het relatiepatroon van ho- en vo-instellingen en Jet-Net be
drijven met niet-Universumscholen. 

3.	 Meting van de netwerkontwikkeling (in de tijd). Door bij de meting zoveel mogelijk 
aan te sluiten op eerdere netwerkanalyses kunnen we een longitudinaal beeld ver
krijgen van de samenwerking tussen betrokken partners in de bètatechnische on
derwijsketen. 

4.	 Inventarisatie van de samenwerking met basisscholen en mbo-instellingen.3 

Aan vertegenwoordigers van zowel ho-instellingen als vo-scholen en Jet-Net bedrijven is 
gevraagd in welke mate zij met elkaar samenwerken en op welk domein deze samenwer
king betrekking heeft: vakinhoudelijke of aansluitingsgerichte samenwerking. Door ho-
instellingen, Universumscholen en bedrijven te vragen naar bestaande (samenwer
kings)relaties en de intensiteit daarvan is het totale netwerk in kaart gebracht. Door deze 
vragen aan beide uiteinden van de samenwerkingsrelatie te stellen kunnen we bovendien 
nagaan hoe consistent betreffende samenwerkingsrelatie is: zijn bijvoorbeeld vo-scholen 
en hun samenwerkingspartners in het hoger onderwijs en bedrijfsleven het eens over de 
intensiteit van de samenwerking? Of verschilt de perceptie van scholen en ho/bedrijven? 

3 Deze inventarisatie maakt geen deel uit van de netwerkanalyse. 
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De tweede doelstelling heeft betrekking op het relatiepatroon van ho-instellingen en be
drijven met vo-scholen die niet deelnemen aan het Universum Programma. Door de inter
face tussen ho en bedrijven enerzijds en Universumscholen anderzijds te vergelijken kun
nen we een indruk krijgen van de impact van het Universum Programma op de netwerk
vorming met vo-scholen. Daarnaast kunnen we zo een beeld verkrijgen van het uitbrei
dingspotentieel van het Universum Programma: nadert dit programma – vanuit netwerkop
tiek – haar verzadigingsgrens of is er nog reëel groeipotentieel? 

Voor beide doelstellingen is de netwerkactiviteit en –inbedding gemeten aan de hand van 
dezelfde content als in de vorige netwerkanalyses (“Makelen en schakelen”, en “Haute cui
sine”; cf. Tabel 1). 

Tabel 1. Op welke content richt deze netwerkanalyse zich? 
# Type relatie Omschrijving Voorbeeld 
1. VO-VO - Materiaal 

(vakinhoudelijke 
samenwerking) 

Relatie met vo-school gericht 
op ontwikkeling en/of uitwis
seling van lesmodules en ma
teriaal op bètatechnisch ge
bied (havo/vwo) 

4 Universumscholen uit dezelfde regio werken samen aan 
een project om Wiskunde en Natuurkunde projectmatig te 
integreren. Een keer per maand werken de scholen in een 
werkgroep samen. UP school A vult zodoende bij de scho
len B, C en D het getal 3 in. 

2. VO-VO - Organisa
tie 

Relatie met vo-school ter ver
betering van aansluiting op 
bètatechnische vervolgoplei
dingen in het ho 

Universumscholen A en B organiseren eenmaal per jaar 
een strategisch overleg waar intervisie centraal staat en 
relevante ervaringen op het gebied van sectoroverstij
gende projecten worden gedeeld. School A vult zodoende 
een score 1 in bij school B. 

3. HO-HO - Materiaal 
(vakinhoudelijke 
samenwerking) 

Relatie met ho-instelling ge
richt op ontwikkeling en/of 
uitwisseling van lesmodules 
en materiaal 

De Universiteit Twente is maandelijks betrokken bij over
leg met een aantal PABO opleidingen om lesmateriaal te 
ontwikkelen dat toekomstige basisschooldocenten kunnen 
gebruiken voor technieklessen. UT geeft de score 3 aan 
de PABO instellingen. 

4. HO-HO – Aanslui
ting 

Relatie met ho-instelling ter 
verbetering van aansluiting 
tussen bètatechnische oplei
dingen (o.a. bachelor
master). 

Een hogeschool biedt samen met een universiteit een 
schakeljaar aan om bachelor HBO-studenten voor te be
reiden op een academische master. Beide instellingen 
werken intensief samen en doceren gezamenlijk. In de 
vragenlijst wordt de score 5 gegeven. 

5. VO-HO - Materiaal 
(vakinhoudelijke 
samenwerking). 

Relatie met ho-instelling ge
richt op ontwikkeling en/of 
uitwisseling van lesmodules 
en materiaal op het gebied 
van bètatechniek (havo/vwo) 

De natuurkunde-, biologie- en scheikundesectie van Uni
versumschool A werken samen met de WUR aan een les
module over watertechnologie. De samenwerking is 
hecht, waarbij ongeveer een keer per week telefonisch 
contact is. School A vult zodoende een score 4 in bij het 
hokje van WUR. 

6. VO-HO - Aanslui
ting 

Relatie met ho-instelling ter 
verbetering van aansluiting op 
bètatechnische vervolgoplei
dingen in het ho 

Universumschool A werkt samen met de HvA om meer in
stroom van meisjes te krijgen in de technische studierich
tingen. Ieder kwartaal is er een werkgroepoverleg. School 
A vult score 2 in bij de HvA 

7. VO-BEDRIJVEN - 
Materiaal (vakin
houdelijke samen
werking) 

Relatie met een bedrijf of 
overheidsinstelling, gericht op 
ontwikkeling en/of uitwisseling 
van lesmodules en materiaal 
op bètatechnisch gebied (ha
vo/vwo) 

Scheikundesectie van Universumschool A werkt samen 
met Shell Amsterdam (Research & Technology Centre) 
aan een Havo4-practicum over aardolie, polymeren en de 
toepassingen van plastics. Het practicum duurt een hele 
dag en ter voorbereiding is er maandelijks contact tussen 
Shell en school A. School A vult in het overzicht de score 
3 in bij Shell Research & Technology Centre. 

8. VO-BEDRIJVEN - 
Praktijk- en be
roepsoriëntatie 

Relatie met een bedrijf of 
overheidsinstelling, gericht op 
kennismaking en oriëntatie 
van leerlingen (havo/vwo) op 
praktijk en beroep in de bèta
techniek 

Universumschool A werkt samen met Philips Research 
aan een jaarlijkse 'Leerling in het Lab dag' om 5 en 6 
VWO leerlingen een beeld te geven van het werken in een 
R&D omgeving. School A vult een 1 in bij Philips Re
search. 
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9. HO-BEDRIJVEN - 
Materiaal (vakin
houdelijke samen
werking) 

Relatie met een bedrijf of 
overheidsinstelling, gericht op 
ontwikkeling en/of uitwisseling 
van lesmodules en materiaal 
op bètatechnisch gebied 
(hbo/wo) 

AkzoNobel werkt mee aan een bachelorvak (‘chemieon
derzoek in de praktijk’) van een hogeschoolopleiding 
scheikunde. Er is maandelijks contact tussen de onder
wijsinstelling en AkzoNobel om het materiaal te ontwikke
len en te updaten. De hogeschool vult score 3 in bij Ak
zoNobel. 

10 HO-BEDRIJVEN - 
Praktijk- en be
roepsoriëntatie 

Relatie met een bedrijf of 
overheidsinstelling, gericht op 
kennismaking en oriëntatie 
van studenten (hbo/wo) op 
praktijk en beroep in de bèta
techniek 

Een Jet-Net bedrijf stuurt eenmaal per jaar een voorlich
ter naar een klas master-studenten van universiteit A om 
studenten meer te vertellen over het bedrijf en beroeps
mogelijkheden. De universiteit vult een score 1 in bij het 
bedrijf. 

De derde doelstelling – vergelijking van de netwerkvorming door de jaren heen – beoogt 
vast te stellen of en in welke mate het Universum en Sprint Programma en Jet-Net gepaard 
zijn gegaan met een verbreding dan wel verdieping van de netwerkvorming. 

De vierde doelstelling beoogt tegemoet te komen aan de wens om beter zicht te krijgen in 
de mate waarin ho-instellingen, vo-scholen en Jet-Net bedrijven daadwerkelijk betrekkin
gen onderhouden met andere instellingen in de onderwijsketen: basisscholen en mbo-
instellingen. We gaan ervan uit dat deze betrekkingen overwegend een lokaal karakter 
hebben, dan wel hooguit op agglomeratieniveau plaatsvinden. Bovendien verwachten we 
zeer overwegend incidentele contacten met het primair onderwijs. Om die reden is gekozen 
voor een meer algemene inventarisatie. 

1.3 Aanpak van het onderzoek 

In tegenstelling tot andere monitoring exercities over de voortgang van programma’s van 
het Platform gebruikt dit onderzoek niet zozeer kwalitatieve data (interviews bijvoorbeeld) 
of kwantitatieve rechte tellingen. In deze studie gebruiken we de netwerkanalyse (Social 
Network Analysis). In deze methode staan relationele data centraal. De relevante data 
hebben niet zozeer betrekking op een actor (denk aan kenmerken zoals organisatiegrootte, 
aantal leerlingen, bètaprestaties, locatie, etc.), maar op eigenschappen van relaties tussen 
actoren, het ontstaan dan wel het ontbreken daarvan. Hiervoor zijn de verschillende vor
men van relationele data al uitgewerkt. Het gebruik van deze data veronderstelt een ande
re 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 
kunnen worden. Met andere woorden, de rijkdom van de netwerkstructuur wordt gepre
senteerd zonder te “verdrinken in informatie”. Netwerkanalyse maakt het mogelijk om 
netwerkstructuren optimaliserend te visualiseren naar bijvoorbeeld subgroepen binnen een 
netwerk of centraliteit van actoren. Door dergelijke functies wordt de structuur versimpeld 
en overzichtelijk gepresenteerd. Dynamisch onderzoek doelt op de mogelijkheid om, naast 
de verdiepingsslag die analyse van relationele data biedt, in de tijd te vergelijken, in dit 
geval de situatie voorafgaand aan de programma’s en de huidige situatie. Zo kan netwerk
dynamiek inzichtelijk gemaakt worden. 

Voor de dataverzameling zijn Universumscholen, Jet-Net bedrijven en ho-instellingen die 
deelnemen aan het Sprint Programma aangeschreven. Een hoog responspercentage is voor 
een netwerkanalyse van cruciaal belang. De respons van de betreffende groepen was als 
volgt: 
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• Universumscholen: 123 van de 182 deelnemers (67,6%), waarvan 
o 67 van de 102 “oudere” Universumscholen in tranche 1 t/m 3 (65,7%), en 
o 55 van de 80 “jongere” Universumscholen in tranche 4 en 5 (68,8%) 

• Sprintinstellingen: 30 van de 30 instellingen (100%) 
• Jet-Net bedrijven: 22 van de 52 bedrijven (42%). 

De kwaliteit van de netwerkanalyse staat of valt met een goede respons. Als vuistregel 
wordt in academisch onderzoek vaak een ondergrens van 70-80% genoemd. We kunnen 
op basis van deze gegevens concluderen dat de respons van Universumscholen en ho-
instellingen die verbonden zijn aan het Sprint Programma goed is (de 100% respons van 
Sprintdeelnemers is natuurlijk uitstekend). De respons van Jet-Net bedrijven is te laag om 
gefundeerd uitspraken te doen over één netwerk (bijvoorbeeld indicaties geven voor de 
mate van dichtheid). In de Hoofdstukken 6 en 7 gaan wij daarom met name in op de clus
ters rondom bedrijven (die de vragenlijst hebben ingevuld), de zogenaamde egonetwer
ken, en in mindere mate op één netwerk. De grootste deelnemers aan Jet-Net, zoals Phi
lips, Shell en DSM, hebben de vragenlijst wel ingevuld. 

1.4 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt gestructureerd. Hoofdstuk 2 geeft een kort overzicht van de me
thodologische uitgangspunten van netwerkanalyse.4 Hoofdstuk 3 gaat in op de relatie tus
sen vo-scholen; de respons van Universumscholen wordt daar behandeld. In Hoofdstuk 4 
bespreken we onderlinge samenwerking van Sprintinstellingen (ho). In het daarop volgen
de hoofdstuk staat aansluiting centraal: de samenwerking tussen vo-scholen en ho-
instellingen om de instroom in bètatechnische vervolgopleidingen te verbeteren. In dat 
hoofdstuk wordt respons van Universumscholen en Sprintinstellingen gecombineerd. In 
Hoofdstuk 6 gaat het om samenwerking tussen vo-scholen en bedrijven (primair gericht op 
Jet-Net); in Hoofdstuk 7 samenwerking tussen ho-instellingen en bedrijven. In Hoofdstuk 8 
behandelen wij overige zaken, zoals de rol van het primair onderwijs in ketenvorming en 
hoe ho-instellingen bijdragen aan materiaal- en organisatieontwikkeling in het mbo. Hoofd
stuk 9, ten slotte, bevat conclusies en aanbevelingen. Het gaat in dat hoofdstuk om de 
conclusies die hoofdstukoverstijgend zijn; de hoofdboodschappen. De hoofdstukken 3 tot 
en met 8 worden steeds afgesloten met de belangrijkste bevindingen op hoofdstukniveau. 

4 We herhalen daarmee grotendeels wat ook in de eerdere netwerkanalyse Platform Pockets is opge
nomen. Reden is de relatieve onbekendheid van netwerkanalyse als methode voor beleidsonder
zoek. 
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2 Netwerkanalyse 
2.1 Netwerkanalyse als instrument voor beleidsonderzoek 

In dit hoofdstuk herhalen we de basisprincipes van netwerkanalyse, zoals ook al in vorige 
Platform Pockets (nr. 5 en 19) uiteengezet. In paragraaf 2.1 introduceren we netwerkana
lyse als een bruikbare toolbox voor beleidsonderzoek. In de paragrafen daarna gaan we 
nader in op de methodologische aspecten van toepassing van netwerkanalyse. 

Vanuit het beleid is er toenemende aandacht voor het stimuleren, opzetten en laten wer
ken 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 netwerkorganisaties zijn doorgaans aparte juridische entiteiten en worden veel
al 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.5 De 
tweede interventiestrategie betreft de inzet van beleidsinstrumenten die relaties en net
werkvorming 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 or
ganisaties, 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 – vo-scholen binnen het Universum 
Programma, hogescholen en universiteiten in het geval van het Sprint Programma en bèta
technische bedrijven binnen Jet-Net – worden geholpen bij het opzetten en uitbouwen van 
kennisrelaties. Bètatechnisch onderwijs, zo is de intentie, wordt dan aantrekkelijker, is in
houdelijk sterker en het imago van bètatechniek verbetert. Als gevolg wordt een betere in
stroom 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.6 In dat scala 
hebben kwalitatieve analyse op basis van interviews en (beleids)documenten en kwantita
tieve analyse van secundaire data of primaire data uit (web) vragenlijsten de overhand. 
Met het gros van de dominante kwantitatieve of kwalitatieve dataverzameling- en analy
semethoden is het ontstaan en de ontwikkeling van netwerkvorming en van inter
organisatorische 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 totaal
overzicht. Voor het in kaart brengen van relaties en veranderingen daarin na een interven
tie zijn het verzamelen van relationele data en een netwerkanalyse relatief geschikte me
thoden. 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 at
tributen, kan een diepgaand inzicht worden verkregen in de structuur van het netwerk en 

5 Zoals aangegeven in het WRR-rapport over innovatiebeleid en de rol van netwerken: Wetenschappe
lijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Innovatie vernieuwd: Opening in viervoud. Amster
dam. 

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

de ontwikkeling daarvan in de tijd. Een bijkomend voordeel ligt besloten in netwerkvisuali
saties. Figuren zeggen immers vaak meer dan tekst. 

2.2 Methodologische principes 

Netwerkanalyse is een methode die al decennia geleden is ontstaan binnen de sociometrie 
en wiskundige sociologie. In essentie is netwerkanalyse gericht op actoren (nodes), de re
laties daartussen (ties), waarbij relaties zijn gebaseerd op content (bijvoorbeeld geldstro
men, 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 scholen weergeven. In Figuur 1 zijn de principes van netwerkanalyse gepresen
teerd. 

Figuur 1. Visualisatie van actoren, relaties en content. 

Actor	Actor Netwerken bestaan grofweg 
uit een set van knooppun
ten en een set van relaties 
tussen die knooppunten. 
Maar wat zijn knooppunten 
eigenlijk? Vanuit puur soci
ometrisch perspectief is er 
geen specifieke invulling 
van een knooppunt. Een 
knooppunt kan van alles 
zijn: een individu (mens, 

Relatie 

-

Relatie

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

a. Principes: actor, relatie en content 

b. Relaties die samen een netwerk vormen 

dier), een collectiviteit 
(team, organisatie, stad, 
land) of een artefact (ob
ject, technologie). In een 
bedrijfs- en bestuursweten
schappelijke context wordt 
netwerkanalyse vooral ge
richt op organisaties (profit 
en non-profit) als centrale 
actoren. Vanuit die optiek 
worden organisatorische 
netwerken als zodanig on
derzocht, en worden relaties 
en de inbedding van indivi
duele organisaties binnen 
het netwerk geanalyseerd. 
Inter-organisatorische sa
menwerking is geen doel op 
zich, maar louter een mid
del. 

Verondersteld wordt dat betere inter-organisatorische samenwerking leidt tot innovatie en 
economische voordelen, zowel in termen van output als van outcome. Immers, binnen een 
netwerk wordt kennis uitgewisseld en kunnen kosten en personele capaciteit (ook denk
kracht) gedeeld worden. Organisaties hoeven zo niet steeds zelf het wiel uit te vinden. 
Complementaire kennis en vaardigheden leiden tot nieuwe combinaties. 
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Een belangrijke reden voor de toegenomen populariteit van netwerkanalyse is het toene
mende 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 toepassingsgericht onderzoek. Met programma’s zoals UCINET, Netminer, 
StOCNET en Visone7 kunnen enerzijds op basis van structuureigenschappen van het net
werk en de inbedding van individuele actoren statistische netwerkmaten worden gegene
reerd. 

De meest gangbare maten zijn: dichtheid (density, op netwerkniveau), degree, between
ness 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.  

Box 1. Belangrijkste netwerkmaten8 

- 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. De degree waarde geeft het aantal relaties aan (onge
acht de richting: inkomend of uitgaand). 

- Closeness centraliteit wordt gebaseerd op de totale padlengte van een actor tot alle andere 
actoren in het netwerk, rekening houdend met indirecte ties9. Het principe is hier dat een actor 
centraal gepositioneerd is wanneer deze overall de kortste lijnen heeft naar alle andere partijen 

-

-

-

in het netwerk10 . 

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 correc
tie toegepast: nodes worden meegenomen als ze (in)direct met elkaar verbonden zijn, maar al
leen als dat gaat via nodes die ook onderdeel zijn van de clique. Op die manier worden uitbijters 
niet meegeteld. 

7 Zie http://www.insna.org/software/index.html. 
8 Kaashoek et. al., 2008. Makelen & Schakelen: Netwerkanalyse Universum Programma. 
9 Actor A heeft geen directe relatie met actor B, maar beiden hebben een relatie met actor C. Het indi

recte 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.). 

10 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 cen
traliteit ontbreekt vanwege de complexiteit en grootte van het netwerk. 
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Anderzijds kunnen netwerkprogramma’s de presentatie (visualisatie) van netwerkstructu
ren optimaliseren. In plaats van een “brij” van knooppunten en pijlen wordt de netwerk
structuur logisch weergegeven, bijvoorbeeld naar actorcentraliteit (de meest centrale or
ganisaties zijn dan in het midden gepositioneerd) of naar subgroepen (clustervorming). 

2.3 Ontwerpkwesties 

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

- Meten van intensiteit van relaties (2.3.1);  

- Raadpleging van meerdere respondenten per actor (2.3.2);  

- Longitudinaal onderzoek (2.3.3);  

- Consistentieanalyse (2.3.4), en 

- Visualisering (2.3.5).


2.3.1 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 eerde
re netwerkanalyses – de volgende (op de frequentie en regelmaat van de contacten geba
seerde) “schaal” gehanteerd: 

• Laagfrequente contacten: 
o Waarde 1: één keer/dag per jaar 
o Waarde 2: enkele keren/dagen per jaar 

• Hoogfrequente contacten: 
o Waarde 3: maandelijks contact 
o Waarde 4: wekelijks contact 
o Waarde 5: dagelijks contact 

• Onregelmatige contacten: 
o Waarde 6: incidenteel (informeel) contact 

Hierna 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 universiteiten?) 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 niet11. 

2.3.2 Raadpleging van meerdere respondenten per actor 

Informatie over de samenwerkingsrelaties van ho-instellingen is in veel gevallen afkomstig 
van meer dan één respondent per instelling. Door de grote omvang van de instellingen 
ontbreekt het veelal aan respondenten die voldoende overzicht hebben van wat er binnen 
de gehele instelling gebeurt. Het is in die gevallen 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. Vooraf

11 De intensiteit van het onregelmatige contact is niet hoger dan het vrijwel dagelijkse contact (score 
5). 
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gaand aan de analyseslag zijn die verschillende antwoorden per instelling samengevoegd. 
Immers, de analyse-eenheid is de organisatie (vo-school, hogeschool, 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, aange
zien 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 opgege
ven. 

2.3.3 Longitudinaal onderzoek: het sluitstuk 

Zoals al vermeld is deze studie een vervolg op eerdere netwerkanalyses: in 2008 is ‘Make
len en Schakelen’ gepubliceerd over de samenwerking tussen Universumdeelnemers onder
ling, tussen Universumdeelnemers en ho-instellingen, en tussen Universumdeelnemers en 
Jet-Net bedrijven (vanuit het perspectief van Universumscholen). In 2009 zijn de resulta
ten gepubliceerd van onderzoek naar de netwerkrelaties van Sprintdeelnemers en Jet-Net 
bedrijven in de onderwijsketen (met een nadruk op partnerschappen in het vo, ho en Jet-
Net). Respondenten zijn voor deze twee studies gevraagd naar de samenwerkingsrelaties 
die zij op dat moment onderhielden. Universumscholen en Jet-Net bedrijven hebben daar
bij ook aangegeven met welke partners ze vóór deelname aan het Universum Programma 
resp. Jet-Net samenwerkten. Deze studie is in dat opzicht uniek. Naast het beschrijven van 
het huidige netwerk kunnen we in combinatie met de eerdere netwerkdata ook inzicht krij
gen in de netwerkdynamiek in de tijd. 

Figuur 2. Tijdslijn van de drie netwerkstudies onder Jet-Net bedrijven, Sprintinstellingen en Univer
sumscholen. 

Voor deze studie beschikken we derhalve over de volgende data (Figuur 2): 

- Jet-Net: (i) vóór deelname aan Jet-Net, (ii) in 2008 en (iii) in 2010;


- Sprint: (i) in 2008 en (ii) in 2010;


- Universumscholen: (i) vóór deelname aan het Universum Programma, (ii) in 2007 


en (iii) in 2010.12 

12 Voor de resultaten uit “Makelen en schakelen” die betrekking hebben op de situatie vóór deelname 
aan Jet-Net resp. het Universum Programma verwijzen we hierna steeds kortheidshalve naar “vóór 
2005” (Jet-Net) resp. “2005” (Universum Programma). 
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Bij de verwerking van de respons (van Universum-, Sprint- en Jet-Net deelnemers) is 
steeds de koppeling gemaakt is met eerdere situaties. Zo wordt het huidige netwerk van 
vo-scholen vergeleken met de uitkomsten die gepresenteerd zijn in “Makelen en schake
len”, terwijl het netwerk van ho-instellingen onderling wordt vergeleken met “Haute cuisi
ne”. 

2.3.4 Consistentieanalyse 

In deze studie zijn de vragenlijsten over netwerkcontacten gelijktijdig voorgelegd aan Uni
versumscholen, Sprintinstellingen én Jet-Net bedrijven. Hierdoor is het mogelijk om twee 
perspectieven te koppelen tot één netwerk. Bijvoorbeeld: voor het netwerk vo-ho worden 
de vragenlijsten van UP en Sprint aan elkaar gekoppeld. Dit levert een belangrijk voordeel 
op. Doordat we niet de beschikking hebben over ‘harde’ netwerkdata, hebben we aan res
pondenten gevraagd om hun samenwerkingsrelaties te definiëren. We vragen responden
ten dus in feite of zij een inschatting kunnen maken van de werkelijkheid. Hierdoor bestaat 
er de kans dat relaties over het hoofd worden gezien of door verschillende instellingen an
ders worden gepercipieerd. Doordat we in deze studie data van beide perspectieven aan 
elkaar kunnen knopen, is de kans veel kleiner geworden dat we relaties missen. Immers, 
wanneer de respondent van een ho-instelling niet op de hoogte is van samenwerking met 
een vo-school, bijvoorbeeld doordat een docent een relatie is aangegaan zonder daarvan 
de coördinator op de hoogte te stellen, zal de vo-school de relatie wel benoemen. Het inte
greren van beide perspectieven zorgt dus voor een robuuster beeld van de werkelijkheid. 
Dat wil zeggen dat we – hierna – in visualisaties gerichte relaties presenteren: in het net
werk van vo-scholen en ho-instellingen (5.2 en 5.3) is bijvoorbeeld de respons van Univer
sumscholen en Sprintdeelnemers in één plaatje gecombineerd. 

Om te kijken in hoeverre organisaties op de hoogte zijn van hun samenwerkingsrelaties, 
kunnen we voor het eerst een goede consistentieanalyse uitvoeren. We hebben immers de 
mogelijkheid om consistentie van die verschillende antwoorden statistisch te toetsen. Uit 
de test blijkt in hoeverre actoren een overeenkomstig beeld hebben van hun onderlinge re
latie. Het maakt immers verschil of een samenwerkingsrelatie als zodanig wordt aange
merkt door een van de twee of beide partijen (al dan niet bevestigde relatie). De analyse 
geeft een indicatie van de mate van consistentie: een getal tussen de 0% (geen enkele be
vestigde, wederkerige relatie) en 100% (volledige overeenkomst van antwoorden). Deze 
consistentieanalyse is echter enkel uit te voeren op een selectie van het netwerk. Immers, 
we kunnen het alleen testen voor die relaties waarvan beide actoren de vragenlijst hebben 
ingevuld. 

2.3.5 Visualiseren van netwerkconstructies 

We presenteren de resultaten van de netwerkanalyses in een aantal figuren die als volgt 
geïnterpreteerd moeten worden. Alle instellingen zijn weergegeven als afzonderlijke 
knooppunten in het netwerk. Via de vorm van het knooppunt (bolletje of vierkant) is het 
onderscheid zichtbaar gemaakt tussen type organisaties (bijvoorbeeld vo-scholen versus 
ho-instellingen). Om de figuren zoveel mogelijk overzichtelijk te houden zijn alle instellin
gen (of bedrijven) zonder relaties met andere instellingen verwijderd. De kleur van de in
stellingen (weergegeven als vierkant of cirkel) correspondeert met de geografische ligging 
van de instellingen (Tabel 2).13 

13 Een aantal instellingen heeft locaties in verschillende provincies (Saxion Hogescholen, Stenden Ho
geschool, Hogeschool INHOLLAND en Fontys Hogescholen). Deze instellingen hebben een andere 
kleur dan in de tabel weergegeven kleuren (blauw). 
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Tabel 2. 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 instellingen is op twee verschillende manieren 
weergegeven. De dikte van de pijl die een relatie weergeeft, is recht evenredig aan de ma
te waarin de instellingen interacteren. Een relatie die door beide actoren is benoemd is 
weergegeven als een lijn. Daarnaast is onderscheid naar: 

•	 onregelmatige contacten – gestippelde grijze pijlen (waarde 6); 
•	 laagfrequente contacten (een paar keer per jaar contact of minder) – grijze pijlen; 
•	 hoogfrequente contacten (meer dan een paar keer per jaar contact) – zwarte pij

len. 
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3 Samenwerking tussen vo-scholen: 
het Universumnetwerk in kaart 
gebracht 

3.1 Inleiding 

Het Universum Programma is gestart in 2005 en richt zich op scholen met havo/vwo. Uni
versumscholen werken aan het innoveren van hun bètatechnisch onderwijs. Deze innovatie 
krijgt concreet gestalte in bijvoorbeeld vernieuwing van vakinhoudelijk lesmateriaal, aan
schaf van nieuwe apparatuur, een andere organisatorische inrichting (aansluiting tussen 
vakken, aansluiting havo/vwo, aansluiting onderbouw/bovenbouw, andere opzet van les
uren) en meer betrokkenheid van bedrijven. Zo komen leerlingen in aanraking met een 
aantrekkelijk, interessant en relevant aanbod van bètatechnisch onderwijs, wat hun en
thousiasme voor bètatechnische vervolgopleidingen kan wekken en aanwakkeren. Maar het 
zijn niet alleen scholen waarvan de vernieuwing van het bètatechnisch onderwijsaanbod 
moet komen; andere organisaties kunnen hen daar bij helpen. Door kennis en materiaal uit 
te wisselen (bijvoorbeeld concreet projectlesmateriaal voor natuurkunde) of door betere in
terne samenwerking tussen bètatechnische secties of uitwisseling tussen scholen hoeven 
scholen niet steeds zelf het wiel uit te vinden. Ruim 40 procent van alle havo/vwo-scholen 
in Nederland heeft meegedaan aan het programma (183 scholen). 

In dit hoofdstuk laten wij zien hoe scholen die deelnemen aan het Universum Programma 
samenwerken met andere vo-scholen; dat kunnen andere Universumscholen zijn, volg
scholen of vo-scholen die niet direct betrokken zijn bij het programma. Twee netwerken 
worden apart behandeld: het netwerk van scholen die samenwerken met het oog op ge
zamenlijke materiaalontwikkeling (3.2) en met het oog op kennisuitwisseling over de orga
nisatie van bètaonderwijs – denk aan de aansluiting tussen secties, specifieke benaderin
gen van leerlingen met het NG- versus het NT-profiel, aandacht voor contextgericht leren 
en andere didactische principes (3.3). De resultaten van de huidige meting (2010) worden 
vergeleken met de onderzoeksresultaten over de situatie in 2005 en 2007. 

3.2 Samen bètatechnisch lesmateriaal ontwikkelen 

Vo-scholen kunnen samen nieuwe lesmodules ontwikkelen voor bètatechnische vakken, 
samen projecten organiseren of lesmateriaal onderling uitwisselen (opschaling van het ge
bruik van nieuwe lesmodules). In de eerste netwerkstudie voor het Universum Programma 
(Makelen & Schakelen, 2008) bleek al dat vo-scholen onderling sinds de start van het pro
gramma op dit vlak significant meer samenwerken: onder andere door het concept van 
volgscholen, maar ook door het organiseren van netwerkbijeenkomsten (bijvoorbeeld in 
het kader van monitoring & audit) zijn Universumdeelnemers méér gaan partneren. Ze zijn 
dat bovendien intensiever gaan doen; voorheen werden gezamenlijke bètaprojecten voor 
havo/vwo-leerlingen eenmalig of sporadisch opgezet, terwijl inmiddels onderlinge contac
ten tussen vo-scholen meer worden benut voor structurele kennisuitwisseling en –opbouw. 

In de afgelopen periode jaar is het netwerk van Universumscholen en hun contacten sterk 
gegroeid. De weergaven in Figuur 3 (2005), Figuur 4 (2007) en Figuur 5 (2010) laten die 
groei vanaf 2005 zien. 
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Figuur 3. Samenwerking tussen vo-scholen op het gebied van materiaalontwikkeling voor toetreding 
tot het Universum Programma (2005) (bron: Makelen en Schakelen) 

Figuur 4. Samenwerking tussen vo-scholen op het gebied van materiaalontwikkeling na toetreding tot 
het Universum Programma (2007) (bron: Makelen en Schakelen) 
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Figuur 5. Samenwerking tussen vo-scholen op het gebied van materiaalontwikkeling in 2010. 

Allereerst kunnen we uit de vergelijking van het vo-netwerk in 2005, 2007 en 2010 opma
ken dat het netwerk is gegroeid in termen van het aantal actieve organisaties. Dat komt 
deels door de uitbreiding van het programma met een 4e en 5e tranche. Ten tijde van de 
eerste netwerkstudie namen 100 vo-scholen deel aan het Universum Programma; inmid
dels zijn dat er 182. Van de groep nieuwe deelnemers (vanaf de 4e tranche) hebben 25 
scholen de vragenlijst niet ingevuld en hebben 35 aangegeven op het gebied van materi
aalontwikkeling geen relaties met andere vo-scholen te onderhouden. Kortom: in Figuur 5 
staan 22 scholen die anno 2010 deelnemen aan Universum Programma14, maar die in Fi
guur 3 (2005 resp. 2007) nog niet als Universumdeelnemers waren opgenomen. 

In 2007 hebben de respondenten in totaal 424 samenwerkingsrelaties geïdentificeerd; zo
wel met andere Universumdeelnemers als met scholen die formeel niet meededen. Afgaan
de op de respons van scholen die in zowel 2007 als 2010 de vragenlijst hebben ingevuld, is 
minder dan de helft (41%) van de toen aangegeven relaties behouden. Relaties die hebben 
stand gehouden, hebben overigens overwegend aan kracht gewonnen: dat wil zeggen dat 
die scholen elkaar meer structureel en vaker zien (de gemiddelde intensiteit is met 0,45 
toegenomen). Desondanks is de gemiddelde intensiteit van alle relaties – binnen het gehe
le netwerk (dus niet alleen voor de selectie van scholen die de vragenlijst in beide jaren 
heeft ingevuld) – licht afgenomen naar 1,82 (in 2007: 2,12). Dat betekent dat scholen el
kaar gemiddeld één tot enkele keren per jaar treffen om lesmateriaal te delen of samen te 
ontwikkelen. Hoe is die afname te verklaren? In de tussentijd zijn er óók heel veel nieuwe 
relaties bijgekomen; relaties die opnieuw opgebouwd worden en minder intensief begin
nen. Zo hebben de scholen die in 2007 ook al aan het Universum Programma deelnamen, 
269 nieuwe samenwerkingsrelaties genoemd.  

Tabel 3 laat aan de hand van verschillende indicatoren zien hoe het netwerk zich heeft 
ontwikkeld.  

14 Te weten: 82 Universumscholen in de 4e en 5e tranche, verminderd 25 (non-respons) en 35 scholen 
(geen vo-relaties gericht op materiaalontwikkeling). 
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Tabel 3. Ontwikkeling van het netwerk van vo-scholen op het gebied van materiaalontwikkeling, in 
termen van een aantal netwerkindicatoren. 
Factor Voor UP 2007 2010 
Aantal nodes 147 230 302 
Aantal relaties (Nties)15 190 424 576 
Gemiddelde intensiteit (J) 1,78 2,19 1,82 
Product (P) 237 903 1049 
Density (D) 1,77% 1,61% 1,27% 
Aantal 2-clans (C) 10 35 132 

Een andere constatering in Makelen en Schakelen betreft regionale clustervorming. Ook in 
het huidige netwerk van samenwerkende vo-scholen in materiaalontwikkeling zien we een 
regionaal patroon: scholen uit dezelfde provincie zoeken elkaar gemakkelijker op (in de fi
guren: knooppunten met een zelfde kleur zijn vaker aan elkaar gekoppeld dan knooppun
ten met verschillende kleuren16). Hoewel de regionale subclusters ten opzichte van de uit
gangssituatie in 2010 meer met elkaar verbonden zijn (er zijn minder ‘losse eilandjes’) 
neemt het aantal samenwerkingsrelaties binnen de regio het sterkst toe. Uit een vergelij
king van het aandeel van nieuwe relaties tussen vo-scholen binnen dezelfde provincie met 
dat aandeel tussen twee provincies blijkt een lichte stijging van het aandeel relaties binnen 
dezelfde provincie (in 2007 had 65% van alle samenwerkingsrelaties betrekking op vo
scholen uit dezelfde provincie, in 2010 is dat 73%). Dat regionale patroon wordt nog beter 
zichtbaar gemaakt in Figuur 6. Sommige scholen overbruggen een flinke afstand om sa
men aan materiaalontwikkeling te werken, maar Figuur 6 geeft toch aan dat samenwerking 
tussen vo-scholen vooral een regionale aangelegenheid is. Cijfers tonen dat ook aan: de 
gemiddelde afstand tussen samenwerkende scholen is (in 2010) 30 kilometer. Die afstand 
is door de jaren heen afgenomen: 39 kilometer in 2005 en 38 kilometer in 2007. De zeer 
intensieve samenwerkingsrelaties, met bijvoorbeeld wekelijks of zelfs dagelijks contact, 
komen haast uitsluitend in de regio voor. Zo is de gemiddelde afstand voor deze contacten 
18 kilometer (zowel in 2010 als in 2007; in 2005 was dat nog 23 kilometer)17. 

Sterke regionale clustervorming tussen vo-scholen treedt – naast de regio’s Rotter
dam/Den Haag, Eindhoven, Limburg, Twente en Groningen (met uitlopers naar Friesland) – 

15 We hebben ook onderzocht in welke mate antwoorden van samenwerkende scholen overeenkomen. 
Dat noemen we de consistentieanalyse: hebben instellingen hetzelfde beeld bij hun samenwerking? 
Herkennen ze die relatie allebei wel? Kijken we binair naar samenwerkingsrelaties, dat wil zeggen 
dat een relatie wel of niet genoemd is (los van de intensiteit), dan vinden we een consistentie van 
97%. Dat betekent dat in 97% van alle mogelijke relaties óf beide actoren geen relatie hebben ge
noemd óf dat allebei wel hebben gedaan. Kijken we specifieker naar de set van relaties waarbij ten 
minste één van de twee actoren aanwezigheid bevestigd heeft (dus: de relaties die door beide ac
toren ontkend zijn buiten beschouwing latend), dan valt het consistentiecijfer lager uit: 18%. Er 
zijn dus flink meer relaties die maar door één actor zijn herkend dan relaties die door beide zijn 
herkend. We zien een duidelijk patroon: relaties die door beide actoren zijn bevestigd, hebben ge
middeld een hogere intensiteit (2,14 versus 1,73 op de 5-puntsschaal. Hierbij is de gemiddelde in
tensiteit meegenomen voor relaties die door beide actoren zijn benoemd en de hoogste waarde 
voor relaties die maar door één actor is bevestigd.). Kortom: een duidelijk, eenduidig en consistent 
beeld van de samenwerking ontstaat voornamelijk vanaf waarde 2 (enkele keren per jaar contact). 
De eenmalige interacties en activiteiten eenmaal per jaar worden vaak niet door beide scholen ge
zien als een samenwerkingsrelatie. Als scholen wél allebei de relatie bevestigen, is het gemiddelde 
verschil tussen de gepercipieerde intensiteit ervan 0,39. 

16 Kleuren geven provincies aan (cf. Tabel 2). 
17 Een statistische toets wijst uit: afstand hangt significant samen met de intensiteitschaal van sa

menwerkingsverbanden (Pearson’s r= -0,85 bij p<0,05). 
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op in Noord-Holland18. Dat subcluster heeft zich zo sterk ontwikkeld, dat in Figuur 5 afzon
derlijke relaties niet eens te herkennen zijn (de lijnen lopen door elkaar heen). De samen
werking in “Groot-Amsterdam” wordt sterk beïnvloed door het scholennetwerk dat in Bèta
partners samenwerkt. Binnen dat samenwerkingsverband ontwikkelen scholen lesmateriaal 
(bijvoorbeeld een NLT-module Forensisch Onderzoek, en praktische opdrachten Robotica), 
dat vrijelijk ter beschikking wordt gesteld aan andere scholen in het netwerk. Bètapartners 
fungeert zo als een soort gratis marktplaats voor lesmateriaal. De Amsterdamse universi
teiten spelen een belangrijke rol in het aanbod van lesmateriaal en het bijeen brengen van 
scholen. Een minder duidelijk regionaal patroon (gericht op samenwerking binnen de eigen 
provincie) zien we in Gelderland (de paarse knooppunten in Figuur 5). Een mogelijke ver
klaring ligt in de geografische spreiding van de vo-scholen aldaar; scholen in het zuidelijk 
deel van Gelderland zijn meer geneigd om de samenwerking te zoeken met scholen uit 
(Noord-) Limburg en Noord-Brabant (de licht- en donderblauwe knooppunten in Figuur 5), 
terwijl scholen in het noordoostelijk deel naar Overijssel trekken. 

Legenda. De dikte en kleur van de lijn 
correspondeert met de intensiteit van de 
samenwerking. Rode knooppunten zijn 
Universumdeelnemers, groene knooppun
ten andere vo-scholen. 

Figuur 6. Regionale samenwerkingspatronen in de ontwikkeling van lesmateriaal (2010) tussen vo
scholen.  

3.3 Organisatorische vernieuwing van bètatechnisch onderwijs 

Een tweede vorm van samenwerking tussen vo-scholen heeft betrekking op de organisato
rische kant van deze samenwerking. Hier bekijken we de ontwikkeling van netwerken die 
betrekking hebben op organisatievernieuwing. In de praktijk blijken scholen immers niet 
alleen inhoudelijk samen te werken door middel van gezamenlijke ontwikkeling of kennis

18 In de regio zijn überhaupt relatief veel scholen gevestigd: veel groene en rode knooppunten. De 
kans op een groter aantal relaties neemt dan ook toe. 
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uitwisseling op het gebied van nieuwe modules, lesmateriaal of projectplannen. Scholen 
werken ook samen op het gebied van hun bètaonderwijsorganisatie: hoe organiseer je 
vakoverstijgende samenwerking (bèta-integratie)? Hoe kan science als geïntegreerd vak 
worden ingebed in de bestaande organisatiestructuur van de bètasecties? Niet alleen scho
len die binnen een overkoepeld schoolbestuur vallen delen dergelijke kennis, ook tussen 
andere scholen wordt kennis en ervaring over organisatieontwikkeling uitgewisseld. Het 
Platform Bèta Techniek beoogt middels het Universum Programma ook dit soort vernieu
wing te stimuleren. 

Ook het netwerk van vo-scholen die met het oog op dit soort organisatorische vernieuwing 
samenwerken, heeft de laatste jaren sterk aan kracht gewonnen; zowel door een toename 
van het aantal actieve scholen als het aantal relaties tussen de deelnemers. In vergelijking 
met de periode 2005-2007 is de gemiddelde intensiteit van relaties tussen vo-scholen in de 
periode 2007-2010 niet gestegen. Dit duidt op een investering door vo-scholen in de afge
lopen jaren, niet zozeer in bestendiging en intensivering van bestaande relaties, als wel in 
vooral méér samenwerkingspartners. De netwerkontwikkeling vanaf 2005 is zichtbaar ge
maakt in Figuur 7, Figuur 8 en Figuur 9. 

Figuur 7. Samenwerking tussen vo-scholen op het gebied van organisatorische vernieuwing vóór toe
treding tot het Universum Programma (2005) (bron: Makelen en Schakelen) 

De dynamiek van de netwerkontwikkeling wordt gekenmerkt door een zekere mate van 
‘netwerkslijtage’: scholen die in 2007 nog wel deel uitmaakten van het netwerk van sa
menwerkende vo-scholen zijn in 2010 niet meer als zodanig actief. De meeste van deze 
‘afhakers’ (42 van de 56, ofwel 75%) nemen niet officieel deel aan het Universum Pro-
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gramma. Het gaat hier om scholen waarmee Universumscholen in 2007 wel samenwerkten 
in een volgschoolconstructie, maar in 2010 niet meer. Daar tegenover staan 127 nieuwe 
knooppunten in Figuur 9. Een kwart daarvan heeft betrekking op ‘nieuwe’ Universumscho
len (Tranche 4 en 5) die in 2007 door de toenmalige Universumscholen niet als netwerk
partners werden genoemd. Het grootste deel van de nieuwe knooppunten 70% wordt ge
vormd door partnerscholen die officieel niet deelnemen aan het Universum Programma. In 
5% van de gevallen gaat het om een Universumschool uit de vroegere tranches (1 tot en 
met 3) die in 2007 geen relaties noemde maar in 2010 wel. 

Figuur 8. Samenwerking tussen vo-scholen op het gebied van organisatorische vernieuwing na toetre
ding tot het Universum Programma (2007) (bron: Makelen en Schakelen) 
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Figuur 9. Samenwerking tussen vo-scholen op het gebied van organisatorische vernieuwing in 2010. 

De verknoping van het netwerk is sterk toegenomen blijkens de ontwikkeling van de factor 
P als indicator voor netwerkkwaliteit19 (Tabel 4). 

Tabel 4. Ontwikkeling van het vo-netwerk op het gebied van organisatievernieuwing, in netwerkindica
toren. 
Factor Vóór UP 2007 2010 
Aantal nodes 173 248 340 
Aantal relaties (Nties)20 230 468 754 
Gemiddelde intensiteit (J) 1,99 2,18 1,91 
Product (P) 317 969 1437 
Density (D) 1,55% 1,53% 1,31% 
Aantal 2-clans (C) 15 32 194 

Ook de indicator voor het aantal subclusters (clans, van 15 naar 194 in de periode 2005
2010) duidt op een krachtige netwerkontwikkeling. De afbeeldingen in Figuur 7 laten dui
delijk zien dat er langzaam maar zeker een uitgestrekt netwerk tot ontwikkeling komt met 
weinig losse eilandjes. Het aantal actieve scholen is (opnieuw, zie ook 3.2) sterker ge
groeid dan het aantal relaties tussen de scholen. Als gevolg daarvan is de density licht ge
daald van 1,55% in 2005 tot 1,13% in 2010. 

19 Product (P) is een indicator die zowel rekening houdt met het aantal relaties als de intensiteit daar
van. 

20 Net als in het materiaalontwikkelingsnetwerk is een consistentieanalyse uitgevoerd. Alle relaties 
meenemend (ook die door beide scholen ontkend zijn), komt de consistentie uit op 97% (gelijk aan 
de waarde in het materiaalnetwerk). Laten we de door beide scholen ontkende relaties achterwege, 
dan vinden we een consistentiescore van 30%. Deze waarde ligt fors hoger dan in het materiaal
netwerk. Dat wil zeggen dat in minder gevallen slechts één school de relatie herkent en de andere 
school niet. Ook hier zien we een duidelijk verband tussen consistentie en de intensiteit van de re
latie: consistent genoemde relaties hebben een gemiddelde intensiteit van 2,03; relaties die slechts 
door één school zijn genoemd, 1,83. Wederom ligt de scheiding tussen wel en niet door beide acto
ren gepercipieerde relaties bij de waarde 2. 
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Net als in het vakinhoudelijke netwerk (zie 3.2) treedt de meest hechte subclustering op in 
Noord-Holland – naast andere intensieve regionale clusters in Eindhoven, (Noord-)Limburg, 
Twente en Groningen. Het Bètapartnersnetwerk tussen vo-scholen die samenwerken op 
het gebied van organisatievernieuwing is in Noord-Holland duidelijk zichtbaar. Onderstaan
de figuur toont het netwerk van vo-scholen die vertegenwoordigd zijn in het Noord-
Hollandse cluster (dit zijn overigens niet uitsluitend Noord-Hollandse scholen, maar ook 
partnerscholen in andere provincies). 

Legenda. Bètapartnerscholen: knooppunten met rode rand. Groene lijnen duiden op relaties tussen 
Bètapartnerscholen; blauwe lijnen op relaties tussen een Bètapartnerschool en een school buiten dat 
netwerk: oranje lijnen geven relaties weer tussen scholen die niet actief deelnemen aan Bètapartners. 
Figuur 10. Relaties tussen vo-scholen in het Bètapartnersnetwerk op het gebied van organisatiever
nieuwing. 

Duidelijk blijkt dat de Bètapartnerscholen de harde kern vormen van het Noord-Hollandse 
subcluster – centraal in het netwerk staan de groene lijnen (relaties binnen het interne Bè
tapartnersnetwerk) tussen de knooppunten met een rode rand (Bètapartnerscholen); het 
aantal groene lijnen overstijgt het aantal blauwe en oranje lijnen. Haast alle scholen (24 
van de 27) die formeel verbonden zijn aan Bètapartners, spelen ook een rol in het netwerk 
van vo-scholen op het gebied van organisatievernieuwing. Tussen de 24 Bètapartnerscho
len bestaat een hoge mate van verknoping.21 De 50 niet-Bètapartnerscholen in Figuur 10 
onderhouden 73 relaties met Bètapartnerscholen (blauwe lijnen) en 11 relaties onderling 
(oranje lijnen). Concluderend, het netwerk van Universumscholen en hun partners op het 
gebied van organisatievernieuwing vormt een zeer sterk cluster in Noord-Holland. Dat clus
ter wordt gesterkt door het programma Bètapartners; welhaast de gehele kern van het 
cluster participeert actief in Bètapartners. 

De kracht van het Bètapartnersnetwerk spreekt ook uit Figuur 11, waarin de samenwer
kingsrelaties op de kaart van Nederland zijn geplot om regionale patronen bloot te leggen. 

21 Tussen de Bètapartnersscholen bestaan 116 relaties (groene lijnen), ofwel 42% van alle mogelijke 
relaties tussen die 24 scholen bestaat daadwerkelijk; het theoretisch maximale aantal relaties is 
276 [(24*23)/2]. 
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Legenda. De dikte en kleur van de lijn cor
respondeert met de intensiteit van de sa
menwerking. Rode knooppunten zijn Uni
versumdeelnemers, groene knooppunten 
andere vo-scholen. 

Figuur 11. Regionale patronen van samenwerking gericht op organisatorische vernieuwing tussen vo
scholen (2010). 

Wat daarnaast opvalt, is het netwerk van het Willem Lodewijk Gymnasium (WLG) uit Gro
ningen. Deze school heeft veel contacten genoemd, verspreid over heel het land – een pa
troon dat in gaat tegen de constatering dat samenwerking voornamelijk in de regio plaats
vindt. Het WLG heeft echter contacten genoemd met andere zelfstandige gymnasia (ver
spreid over heel Nederland) die verenigd zijn in de Stichting Het Zelfstandige Gymnasium 
(SHZG, zie www.gymnasia.nl)22. 

De gemiddelde afstand voor samenwerking met het oog op organisatorische vernieuwing is 
groter dan voor vakinhoudelijke ontwikkeling: 36 kilometer in 201023. Bovendien zien we 
de afname van gemiddelde afstand sinds 2005 niet terug (anders dan bij vakinhoudelijke 
ontwikkeling): 34 kilometer in 2005 en 36 kilometer in 2007. Wat wél terugkomt, is de sta
tische samenhang tussen afstand en intensiteit van samenwerking: zeer intensieve relaties 
komen met name in de regio voor. Of anders gesteld, hoe verder de afstand tussen twee 
vo-scholen, hoe kleiner de kans dat de scholen elkaar vaak treffen24. 

22 Er zit ook een bestuurlijke link. de rectrix van het WLG zit in het bestuur van de SHZG. 
23 Wanneer de relaties aangegeven door het WLG in deze berekening niet worden meegenomen, komt 

de gemiddelde afstand uit op 31 kilometer. 
24 Pearson’s r = -0,099 bij p<0,01. 
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3.4	 Deelname aan andere formele netwerken dan het Universum 
Programma 

Vo-scholen werken niet alleen in het kader van Universum Programma met elkaar samen 
om het bètaonderwijs te verbeteren. Er zijn vele initiatieven die dat beogen, soms in pro
gramma’s die met name in één regio zijn ontwikkeld, soms toegespitst op één vak (bij
voorbeeld moduleontwikkeling voor NLT) of één thema (contextgebonden leeraanpak voor 
havisten). Al deze initiatieven kunnen elkaar versterken. Als spin-off van de deelname aan 
meerdere initiatieven krijgen scholen een ruimer netwerk van contacten en worden ver
schillende perspectieven op verbetering van bètaonderwijs belicht. Een groot deel van de 
Universumscholen is betrokken bij een of meer ander programma’s gericht op bètastimule
ring (Figuur 12). Slechts 16% van de Universumscholen neemt uitsluitend deel aan dat 
programma. 
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Figuur 12. Deelname van Universumscholen aan andere programma’s en initiatieven gericht op bè
tastimulering, in 2007 en 2010, in %.25 

Van scholen die deelnemen aan andere programma’s en -initiatieven gericht op bètastimu
lering dan het Universum Programma, kan worden verondersteld dat ze beter zijn ingebed 
in de Universumnetwerken zoals gepresenteerd in 3.2 en 3.3. Immers, door deelname aan 
die andere programma’s groeit het netwerk van contacten van deelnemende scholen. Bo
vendien is deelname aan (meerdere) formele bètastimuleringsprogramma’s een indicatie 
dat betreffende school structureel aandacht besteedt aan onderwijsvernieuwing. Wat klopt 
er van die veronderstelling? Om dat te toetsen is de statistische samenhang onder de loep 
genomen tussen:  

(i)	 deelname aan andere programma’s en initiatieven gericht op bètastimulering 
(zoals Technasium, Bètapartners, XLNT Talent, Beter Bèta), en  

25 XLNT Talent (moduleontwikkeling voor het vak NLT) is in de vorige meting (Makelen en schakelen) 
niet meegenomen (vandaar de ontbrekende staaf voor 2007). Figuur 12 geeft percentages van 
Universumdeelnemers weer die óók deelnemen aan de andere initiatieven. Het aantal responden
ten is in 2010 toegenomen ten opzichte van 2007 (omdat het Universum Programma is uitgebreid 
met een 4e en 5e tranche). Bij gelijkblijvend aantal participerende scholen in de andere program
ma’s (om welke reden dan ook) is de kans groot dat de mate van deelname aan andere program
ma’s tussen 2007 en 2010 is afgenomen. 
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(ii)	 indicatoren van de netwerkinbedding van afzonderlijke vo-scholen (zoals het 
aantal relaties; zie 2.2, Box 1 voor een opsomming van indicatoren). 

Het resultaat van die toets is als volgt: 

•	 Tussen deelname aan het Bètapartners netwerk en de positie in zowel het vakin
houdelijke26 (3.2) als het organisatievernieuwingnetwerk27 bestaat sterke samen
hang (3.3). Deze conclusie sluit direct aan op de in 3.3 al aangetoonde hechtheid 
van het cluster van Bètapartnerscholen. 

•	 Tussen deelname aan het Technasiumnetwerk en de positie in het organisatiever
nieuwingnetwerk28 bestaat eveneens sterke samenhang. Ook dit resultaat spoort 
met de verwachtingen. Het Universum Programma en Technasium vertonen een 
sterke overlap in termen van doelstellingen, beide beogen het bètatechnisch on
derwijs in het vo te vernieuwen. De verschillen hebben voornamelijk betrekking op 
de gehanteerde aanpak: organisatorische principes, focus op onderzoeken en ont
werpen, de plaats van een Technasium werkplaats daarin, het creëren van een 
Technasiumcultuur en de invoering van activerende didactiek. Universumscholen 
die ook meedoen aan Technasium29 delen aldus hun kennis over de organisatori
sche inrichting van bètaonderwijs met andere vo-scholen (binnen en buiten het 
Technasiumnetwerk). 

•	 Tussen deelname aan andere programma’s (dan Technasium en Bètapartners) en 
de mate van netwerkinbedding in het Universum Programma (Figuur 5 en Figuur 7) 
is geen samenhang aangetoond. 

3.5	 Loont samenwerking? Hangen bètaprestaties en samenwerking 
samen? 

Het Platform Bèta Techniek zet in op een aanbod van voldoende en kwalitatief goed opge
leide bètatechnici in Nederland. Dit doel is operationeel vertaald in het streven naar 15% 
meer uitstroom van studenten uit het bètatechnisch hoger onderwijs in 2010 (ten opzichte 
van 2000). Om die uitstroom naar de arbeidsmarkt te realiseren moet ook de instroom van 
het bètatechnisch hoger onderwijs verbeteren. Met andere woorden, het aandeel studenten 
dat na het behalen van een havo- of vwo-diploma besluit om een hogere bètatechnische 
vervolgopleiding te gaan volgen, zal omhoog moeten. Door de gehanteerde toelatingseisen 
komen alleen vo-leerlingen met een NG- (Natuur & Gezondheid) of een NT-profiel (Natuur 
& Techniek) in aanmerking voor een vervolgopleiding in het hoger bètatechnisch onderwijs. 
Dat maakt dat ook een goed opgezette profiel- en studiekeuzebegeleiding op vo-scholen 
een belangrijke beïnvloedende factor is voor de realisatie van de doelstellingen van het 
Platform. Zoals uit kwantitatieve analyses blijkt (zie website van het Universum Program
ma onder “resultaten”), is het Universum Programma hard op weg om die doelstelling te 
halen. 

Maar bestaat er ook een statistische relatie tussen de netwerkinbedding van vo-scholen en 
de N-scores van de vo-leerlingen op die scholen? De achterliggende veronderstelling is dat 
goed ingebedde scholen (i) zich sterker profileren op bètatechniek, (ii) aantrekkelijker les
materiaal kunnen aanbieden en (iii) leerlingen ook meer interactiemogelijkheden bieden 
met leerlingen van andere scholen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat leerlingen in leerjaar 3 
meer geënthousiasmeerd worden om voor een natuurprofiel (NG of NT) te kiezen. Boven

26 t = -4,78 bij p<0,01.

27 t =-4,51 bij p<0,01.

28 t = -2,69 bij p<0,05.

29 Vrijwel alle Technasia nemen ook deel aan het Universum Programma.  
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dien zouden scholen met een grote instroom in de natuurprofielen meer geneigd zijn om 
tijd te investeren in de deelname aan programma’s zoals het Universum Programma. 

In 2008 (in “Makelen en schakelen”) is onderzocht of er tussen netwerkinbedding en pro
fielscores een verband bestaat. Uit de correlatietest bleek toen dat een dergelijk verband 
er (nog) niet aantoonbaar was. Daarbij is toen de kanttekening geplaatst dat het nog te 
vroeg zou kunnen zijn om die relatie statistisch aan te tonen. Anders gesteld, er kan spra
ke zijn van een ‘incubatietijd’ voordat inspanningen van vo-scholen om te partneren met 
andere scholen gaan lonen; voordat het enthousiasme overslaat op leerlingen resulterend 
in hogere aandelen van natuurprofielen. De correlatietest is daarom herhaald (in 2010) 
met als resultaat: 

•	 Netwerkinbedding hangt positief samen met de keuze voor de NG- en NT-
profielen op de havo. Dat geldt zowel voor de positie van scholen in het vakin
houdelijke netwerk als in het organisatienetwerk. Meer in detail doet zich een sterk 
statistisch verband voor tussen het aantal relaties van scholen (degree waar
den30) en de N-scores op die scholen, maar minder duidelijk tussen N-scores ener
zijds en de scores voor betweenness en closeness centraliteit anderzijds31. Wat be
tekent dit? Evident is dat het er toe doet hoe een school haar directe samenwer
kingsrelaties heeft geregeld, maar een centrale positie in het Universumnetwerk als 
geheel (alle indirecte relaties in ogenschouw genomen) maakt niet per se een ver
schil. Deze uitkomst versterkt onze eerdere constatering dat directe samenwerking 
vooral in de regio voorkomt en het totale netwerk eigenlijk de optelsom is van een 
aantal regionaal opererende subclusters. 

•	 Voor profielscores op het vwo vinden we een soortgelijk resultaat: alleen de di
recte relaties doen er toe. Echter wel met de nuancering dat een zwakker statis
tisch verband wordt gevonden tussen de N-scores en de ‘degree score’ van vo
scholen in het netwerk van organisatorische vernieuwing32; en niet in het vakin
houdelijke netwerk. 

3.6 De belangrijkste resultaten op een rij 

We vatten de resultaten van de netwerkanalyse over het netwerk tussen vo-scholen (al 
dan niet in het Universum Programma, dus met inbegrip van volgscholen of vo-scholen die 
niet formeel verbonden zijn aan het programma) als volgt samen: 

•	 Het vakinhoudelijke netwerk is sinds 2007 gegroeid, zowel in termen van het aan
tal actieve scholen als het aantal relaties tussen vo-scholen. De groei is echter 
minder groot dan in de periode 2005-07.33 Met andere woorden, de start van het 
programma heeft vermoedelijk de meeste impact gehad op netwerkvorming, maar 
de groei van het netwerk gaat nog steeds door. In de afgelopen periode zijn be
staande relaties niet alleen maar bestendigd. Er zijn ook veel nieuwe actieve vo
scholen tot het netwerk toegetreden (in 70% van de gevallen zijn het scholen die 
niet formeel deelnemen aan het Universum Programma) en er zijn veel nieuwe re
laties ontstaan (269). Door het groot aantal nieuwe actoren in dit netwerk, is de 
dichtheid en gemiddelde intensiteit van relaties afgenomen. 

30 Pearson’s r = 0,171 bij p<0,01 voor materiaalontwikkeling. Pearson’s r = 0,194 bij p<0,01 voor or
ganisatorische vernieuwing. 

31 Voor materiaalontwikkeling geeft alleen closeness centraliteit een significante waarde, de between
ness centraliteit niet: Pearson’s r = 0,09 bij p<0,05. Voor organisatieontwikkeling geldt juist het 
omgekeerde: Pearson’s r = 0,158 bij p<0,01. 

32 Pearson’s r = 0,0,85 bij p=0,055.

33 Voorafgaand aan de start en na de start van het Universum Programma in 2007.
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•	 Het netwerk gericht op organisatievernieuwing – om kennis uit te wisselen over de 
inrichting van bètaonderwijs (afstemming tussen vakgroepen, inrichting van roos
ters, contextgericht leren, etc.) – is in de afgelopen drie jaren juist wel sterker ge
groeid dan in de periode daarvoor, zowel in aantal actieve scholen als de relaties 
daartussen. Wel nemen ook in dit netwerk, als gevolg van nieuwe toetreders (die 
over het algemeen één of enkele contacten met andere scholen onderhouden) de 
waarden voor de dichtheid en gemiddelde intensiteit van relaties licht af. 

•	 Bij vergelijking van het vakinhoudelijke netwerk met het organisatievernieuwing
netwerk in 2010 blijkt laatstgenoemde netwerk rijker, zowel qua aantal actoren, 
aantal relaties als de intensiteit daarvan. In 2007 waren beide netwerken verge
lijkbaar sterk, afgaande op de P-waarde.34 In de afgelopen drie jaren heeft het or
ganisatievernieuwingnetwerk zich echter sterker ontwikkeld.35 

•	 Uit de consistentieanalyse – kijkend naar het percentage bevestigde relaties – dan 
blijkt dat er meer samenwerkingsrelaties tussen scholen zijn die slechts door één 
partij zijn aangehaald, dan relaties die vanuit beide perspectieven bevestigd zijn. 
In het organisatienetwerk is dat gebrek aan consistentie er minder. We zien een 
duidelijk patroon: laagintensieve relaties worden veel vaker niet bevestigd vergele
ken met hoogintensieve relaties. Vanaf enkele keren contact per jaar neemt de 
kans toe dat een relatie daadwerkelijk door beide scholen als relatie wordt be
schouwd. 

•	 Net als in 2007 blijkt relatievorming tussen vo-scholen een overwegend regionale 
aangelegenheid. Scholen zoeken contacten in de buurt; dat heeft natuurlijk allerlei 
praktische voordelen. In de netwerkvisualisaties is weliswaar meer ‘versmelting’ 
zichtbaar (minder eilandjes in het netwerk), maar dat is veeleer een gevolg van 
meer actieve scholen en meer verbindingen daartussen. Deze verbindingen worden 
nog steeds gekenmerkt door de regionale nabijheid van betreffende scholen: 73% 
van alle relaties doet zich voor tussen scholen die in dezelfde provincie gevestigd 
zijn. De gemiddelde afstand tussen samenwerkende scholen is 30 kilometer voor 
vakinhoudelijke ontwikkeling resp. 36 kilometer voor organisatorische vernieuwing 
(in 2010). Het meest prominente regionale subnetwerk zien we in Noord-Holland 
(Bètapartners). 

•	 Het regionale subnetwerk in Noord-Holland bestaat vooral uit deelnemers aan Bè
tapartners. Zij vormen nadrukkelijk de kern van dit hechte regionale subnetwerk. 
Deelname aan dat netwerk hangt dan ook statistisch samen met netwerkinbedding 
van scholen in zowel het organisatie- als inhoudelijke netwerk. Ook deelname aan 
Technasium zorgt voor een betere netwerkinbedding in het organisatienetwerk. 

•	 Ten slotte, naarmate een school meer relaties met andere vo-scholen heeft (zowel 
om vakinhoudelijke ontwikkelingen te bewerkstelligen als om de organisatorische 
inrichting van bètaonderwijs te verbeteren), des te beter is op die school ook de in
stroom in de natuurprofielen. Samenwerking is één van de cruciale elementen. We 
kunnen dan ook concluderen: investeren in kennisrelaties met andere vo-scholen 
loont (meer instroom in de natuurprofielen). 

34 De P-waarde (voor Product) is een samengestelde indicator voor netwerkkwaliteit, op basis van het 
aantal relaties in een netwerk en de kwaliteit daarvan. 

35 Dat blijkt uit de ontwikkeling van de P-waarde: P_inhoudelijk = 1049, P_organisatie = 1437. 
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4	 Samenwerking tussen ho-
instellingen onderling: het Sprint
netwerk in kaart 

4.1	 Inleiding 

Het Sprint Programma beoogt aantrekkelijk bètatechnisch onderwijs en aantrekkelijke 
loopbaanperspectieven in de bètatechniek te stimuleren. Aandachtsgebieden binnen het 
Sprint Programma zijn onderwijsvernieuwing, profiel- en studie(keuze)begeleiding en prak
tijk- en beroepsoriëntatie. Hierbij is kennisdeling tussen de betrokken organisaties van es
sentieel belang. In dit hoofdstuk staat de samenwerking tussen ho-instellingen onderling 
centraal. Evenals bij de nulmeting in 2008 (Haute cuisine) is de Sprintinstellingen gevraagd 
aan te geven met welke andere universiteiten en hogescholen (niet per se deelnemers aan 
het Sprint Programma) zij – in het licht van bètastimulering en –vernieuwing – relaties on
derhouden. Daarbij worden twee vormen van samenwerking afzonderlijk bekeken: samen
werking gericht op gezamenlijke materiaalontwikkeling (4.2) en gericht op aansluiting & 
organisatievernieuwing op het gebied van bètaonderwijs (4.3). De resultaten van de huidi
ge meting (2010) worden vergeleken met de resultaten van de nulmeting. 

4.2	 Samen bètatechnisch lesmateriaal ontwikkelen 

Netwerkvorming speelt een centrale rol in het Sprint Programma. In deze paragraaf komt 
het netwerk tussen ho-instellingen aan de orde, dat gericht is op gezamenlijke ontwikke
ling of onderlinge uitwisseling van lesmateriaal (vakinhoudelijke samenwerking). De visua
lisaties in Figuur 13 en Figuur 14 laten de groei over de jaren 2008 en 2010 zien. In de vi
sualisatie zijn wederkerige samenwerkingsrelaties tussen ho-instellingen in 2008 en 2010 
samengevoegd. 

Figuur 13. Het netwerk tussen ho-instellingen gericht op vakinhoudelijke samenwerking, in 2008. 
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Figuur 14. Het netwerk tussen ho-instellingen gericht op vakinhoudelijke samenwerking, in 2010. 

Ondanks het samenvoegen van wederkerige lijnen (waardoor de figuur minder ‘vol’ lijkt) 
geven de visualisaties onmiskenbaar een sterk verknoopt netwerk weer: veel ho-
instellingen onderhouden talrijke en intensieve relaties met elkaar. Allereerst kunnen we 
uit de vergelijking opmaken dat het aantal actoren nagenoeg gelijk is gebleven36. Zowel 
ten tijde van de eerste als de tweede netwerkstudie namen 30 instellingen (17 hogescho
len en 13 universiteiten) deel aan het Sprint Programma. 

Bij vergelijking van de twee meetmomenten blijkt het in 2008 al hechte netwerk (met 376 
relaties) verder verdicht (tot 397 relaties)37. Afgaande op de respons van de instellingen 
die zowel in 2008 als in 2010 de vragenlijst in hebben gevuld (in het geval van Sprint is dit 
100%) zijn de meeste relaties behouden in dit netwerk (85%). Daarnaast zijn deze relaties 
ook toegenomen in termen van intensiteit. De gemiddelde intensiteit van het gehele net
werk bedroeg bij de vorige netwerkmeting onder Sprintinstellingen 2,34, in de huidige ana
lyse is dit met 0,26 verhoogd naar 2,60. Dit houdt dus in dat ho-instellingen gemiddeld en
kele keren per jaar tot maandelijks contact hebben onderling om materiaal te delen of te 
ontwikkelen38. 

Tabel 5 verfijnt dit beeld: het netwerk groeit doordat er vanuit het perspectief van ho-
instellingen netto meer relaties bijkomen (83 -/- 55), terwijl de contactfrequentie tussen 

36 In 2008 bestond het netwerk uit 50 ho-instellingen, en 2010 uit 49. Alleen Hogeschool Iselinge is 
niet meer opgenomen. In 2008 gaven de UU en UT aan hiermee vakinhoudelijk samen te werken. 
In 2010 is deze samenwerking echter opgehouden te bestaan. 

37 Op basis van het gehele netwerk, dus ook de instellingen die niet aan de Sprint Programma deelne
men. 

38 Mogelijk heeft het feit dat de instellingen een vooraf ingevulde vragenlijst hebben gekregen bijge
dragen aan groot aantal behouden relaties en de intensivering hiervan. Om het voor de instellingen 
makkelijker te maken, zijn de frequenties van de verschillende relaties uit 2008 meegenomen bij 
de verspreiding van de vragenlijst in 2010. Dit vergemakkelijkt het invullen en vergroot daardoor 
de kans dat relaties worden bijgevoegd in plaats van weggehaald. 
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de actoren toeneemt.39 De netwerkslijtage bedraagt hier een substantiële 14,7%. Tabel 6 
laat aan de hand van verschillende netwerkindicatoren de groei zien over de jaren 2008 en 
2010 van het netwerk. 

Tabel 5. Mutaties in het netwerk van vakinhoudelijk Aan de hand van de figuren kunnen we 
samenwerkende ho-instellingen, 2008 vs. 2010 (van- verder de verschillen vaststellen tussen 
uit Sprintoptiek) 

Vakinhoudelijk 

Factor 2008 vs. 2010 

Aantal relaties weg (a) 55 

Aantal relaties toegevoegd 83 

Aantal relaties behouden (b) 319 

∆  intensivering van relaties 0.227 

Netwerkslijtage (a)/[(a)+(b)] 14.7%	

Sprintinstellingen en de instellingen die 
niet aan het Sprint Programma deelne
men. Beide type ho-instellingen zijn op
genomen in de netwerkvisualisaties. In 
beide netwerken is te zien dat de ho-
instellingen die niet deelnemen aan het 
Sprint Programma zich in de perifere re
gionen van het netwerk bevinden. Dit is 
gedeeltelijk te verklaren doordat deze 

Tabel 6. Ontwikkeling van het netwerk ho-instellingen instellingen de vragenlijst niet voorge
op het gebied van materiaalontwikkeling, in termen legd hebben gekregen. Hierdoor zijn van 
van een aantal netwerkindicatoren 

Factor 2008 2010 

Aantal nodes 50 49 

Aantal relaties (Nties)40 376 397

Gemiddelde intensiteit (J) 2,41 2,5 

Product (P) 908 994

Density (D) 31% 34% 	

deze instellingen alleen de relaties die 
andere instellingen genoemd hebben be
kend (in degree waarde). Naast deze 
methodologische verklaring is er echter 
ook een inhoudelijke verklaring. De ho-
instellingen die in de buitenste ring van 
het netwerk zitten, hebben in mindere 
mate een bètaprofiel. De inhoud van het 

curriculum van deze instellingen is dan ook meer gericht op lerarenopleidingen (bijv. Aeres 
Groep Stoas Hogeschool, Hogeschool IPABO en Hogeschool Edith Stein) of domeinen bui
ten bèta en techniek zoals kunst (bijv. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht en Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Naast deze verklarin
gen dient de intensiteit van de samenwerking tussen Sprintinstellingen onderling echter 
niet uitgevlakt te worden. Uit de twee netwerkstudies blijkt een sterke groei in deze onder
linge relaties, zowel kwantitatief (in aantal relaties) als kwalitatief (in intensiteit). Kortom: 
het onderlinge netwerk van Sprintinstellingen raakt verder verknoopt. 

Eén van de conclusies in de vorige netwerkstudie (Haute Cuisine) heeft betrekking op de 
centraliteit van één of enkele spelers in het netwerk. Hierbij zijn respondenten vergeleken 
op het aantal relaties die zij onderhouden op vakinhoudelijk gebied. Netwerkindicatoren als 
betweenness en closeness zijn hiervan afgeleide maten. In combinatie met de intensiteit 
van de relaties bleken in 2008 enkele actoren een centrale rol te vervullen in het netwerk. 
Vooral de UU en de WUR waren in haast alle netwerken goed vertegenwoordigd en in min

39 Verschillen met de gegevens hierboven zijn herleidbaar op het meetellen van “unilaterale” relaties 
(in tegenstelling tot wederkerige relaties wordt een relatie meegeteld als een van beide partijen 
van een relatie spreekt). 

40 Het als in het vo-vo hoofdstuk is een consistentieanalyse uitgevoerd. Berekenen we consistentie in 
de brede zin (ook relaties meenemend die door beide hoger onderwijsinstellingen ontkend zijn), 
dan vinden we een score van 70%. Kijken we alleen naar samenwerkingsrelaties die ten minste 
door één instelling zijn genoemd, dan komt het percentage uit op 43%. Dat percentage geeft we
derzijdse bevestiging aan; in 57% van de gevallen is het maar één instelling die de relatie herkent. 
Wederom is er een statistische relatie met gemiddelde intensiteit (voor bevestigde relaties: 2,74; 
voor niet bevestigde relaties: 2,48). Als beide instellingen de relaties wel bevestigd hebben, dan 
kan de inschatting van de intensiteit toch sterk afwijken: gemiddeld 0,85 op een 5-puntsschaal. 
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dere mate de RUG en de UT. Zij leggen de lat hoog voor hun collega’s. De vraag in de hui
dige netwerkstudie is natuurlijk: zijn er verschuivingen opgetreden in de centrale posities 
van de verschillende actoren?  

Tabel 7. Het netwerk van vakinhoudelijke samenwerking tussen ho-instellingen, in centraliteitsmaten, 
op actorniveau, in 2008 en 2010, stijgers en dalers op basis van Product ranking.4 

Sprintinstelling 

2008 2010 
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Universiteit Utrecht 0,72 38 2,50 95 0,74 37 2,32 86 

Hogeschool Utrecht 0,61 30 1,80 54 0,62 26 3,07 80 

Christelijke Hogeschool Windesheim 0,56 27 1,80 49 0,59 22 3,57 78 

Saxion Hogescholen 0,62 40 2,50 100 0,64 29 2,69 78 

Rijksuniversiteit Groningen 0,69 34 3,00 102 0,60 24 3,13 75 

Wageningen Universiteit 0,65 31 2,50 78 0,63 27 2,76 75 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 0,65 39 2,00 78 0,65 29 2,53 74 

Universiteit Twente 0,65 33 2,30 76 0,59 23 2,76 64 

Avans Hogeschool 0,40 20 2,70 54 0,59 22 2,80 62 

Hogeschool INHOLLAND 0,52 30 1,90 57 0,59 22 2,68 59 

Fontys Hogescholen 0,53 28 2,00 56 0,59 22 2,57 57 

Technische Universiteit Delft 0,42 20 3,30 66 0,54 17 3,26 56 

Haagse Hogeschool 0,48 23 2,90 67 0,50 17 2,97 51 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 0,55 27 1,80 49 0,59 22 2,20 49 

Hogeschool Rotterdam 0,51 24 2,20 53 0,55 18 2,67 48 

Hanzehogeschool Groningen 0,48 18 2,70 49 0,57 19 2,50 48 

Vrije Universiteit Amsterdam 0,58 22 2,60 57 0,51 14 3,25 46 

Hogeschool Zeeland 0,45 14 2,60 36 0,56 18 2,47 45 

Technische Universiteit Eindhoven 0,42 16 4,00 64 0,51 13 3,27 43 

Hogeschool van Amsterdam 0,44 20 2,30 46 0,54 18 2,19 40 

Universiteit Leiden 0,35 13 3,70 48 0,50 12 2,96 36 

Hogeschool Zuyd 0,45 17 2,40 41 0,53 14 2,39 34 

Universiteit van Amsterdam 0,42 12 3,40 41 0,49 11 2,88 32 

Universiteit van Tilburg 0,58 17 2,50 43 0,48 11 2,55 28 

Hogeschool Leiden 0,49 15 2,80 42 0,51 11 2,55 28 

Stenden Hogeschool 0,45 9 1,70 15 0,50 11 2,45 27 

Radboud Universiteit Nijmegen 0,40 8 5,00 40 0,49 9 2,83 26 

NHTV Internationale Hogeschool Breda 0,44 10 2,50 25 0,46 9 2,17 20 

Erasmus Medisch Centrum 0,40 12 2,00 24 0,47 6 1,75 11 

Universiteit Maastricht 0,00 7 0,00 0 0,41 1 0,50 1 
1 Centraliteit is gemeten aan de hand van de gestandaardiseerde closeness waarde. 

2 De degree waarde is een optelsom van Indegree en Outdegree.

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

4 De productwaarde is berekend aan de hand van de degree waarde en de gemiddelde intensiteit 
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Tabel 7 geeft per ho-instelling een volledig beeld in termen van centraliteit, degree, ge
middelde frequentie en de samengestelde indicator product41 in 2008 en 201042. De laatste 
kolom geeft met een pijl aan of de actor ‘gestegen’ of ‘gedaald’ is in de lijst in 2010 ten op
zichte van 2008, op basis van de waarde product. 

In de top van de lijst lijkt enige verschuiving zichtbaar. De bovenste drie instellingen zijn 
gestegen in termen van product ten opzichte van 2008. Op basis van het aantal relaties 
was de centrale ligging van de UU in de vorige netwerkmeting reeds vastgesteld. In de 
huidige meting (met in achtneming van de intensiteit) komt de UU opnieuw als meest cen
trale actor naar voren. De stijging van de HU en Windesheim lijkt voornamelijk toe te 
schrijven aan de intensivering van de relaties. Hoewel het aantal relaties bij beide actoren 
is afgenomen, is de frequentie bij beide instellingen in sterkere mate toegenomen. Intensi
teit blijkt ook bij de instellingen daaronder een rol van betekenis te spelen. Zowel de RUG 
als de WUR zijn gedaald op de lijst, terwijl de gemiddelde frequentie is gestegen. De daling 
wordt dan ook voornamelijk ingegeven door een versmalling van het aantal relaties. Dit 
kan duiden op een verandering van strategie bij bepaalde ho-instellingen. In Makelen en 
Schakelen werd al vastgesteld dat enkele specifieke ho-instellingen een dieptestrategie 
hanteren in de ontwikkeling van hun netwerk met vo-scholen. De TUD en TU/e zijn hier 
voorbeelden van. In termen van intensiteit van onderlinge relaties onderhoudt de UvA 
(4,0) in 2010 gemiddeld de meest intensieve relaties, gevolgd door Windesheim (3,5), UL 
(3,4) en de TUD (3,3). Gezien de algehele stijging van de intensiteit lijkt zich dus een trend 
af te tekenen naar verdieping van de netwerkrelaties van ho-instellingen. 

Naast de intensiteit op de vakinhoudelijke samenwerking in algemene zin is de ho-
instellingen ook gevraagd aan te geven of het contact betrekking had op (i) materiaal, (ii) 
opleiding, (iii) faciliteiten of (iv) iets anders (de antwoordcategorieën sluiten elkaar niet uit; 
Figuur 15).  
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Figuur 15. Vakinhoudelijke samenwerking tussen ho-instellingen, naar (i) materiaalontwikkeling, (ii) 
opleiding, (iii) faciliteiten en (iv) anders, in 2008 en 2010. 

In het ho-netwerk is het aantal relaties gericht op vakinhoudelijke samenwerking ten op
zichte van de nulmeting gestegen. Ook de subcategorieën materiaalontwikkeling (i), sa

 P (product) is een samengestelde indicator waarbij de degree en de gemiddelde frequentie wordt 
meegenomen om de centraliteit te calculeren. 

42 Bij de tabel plaatsen we de kanttekening dat de netwerkindicatoren van 2008 uit de vooringevulde 
vragenlijst voor dit onderzoek zijn geëxtraheerd. Ondanks de zorgvuldigheid om de data te ver
werken in de nieuwe vragenlijst is hierin enige discrepantie opgetreden. Bij gevolg zijn van vier ho-
instellingen de relaties niet goed overgenomen, omdat zij een andere naam hebben gekregen (bij
voorbeeld Wageningen Universiteit versus Wageningen Universiteit en Research Centre). Deze in
stellingen hebben deze relatie wel kunnen invullen in de nieuwe vragenlijst. 
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menwerking op het gebied van opleidingen (ii) het aantal relaties is toegenomen. Het aan
tal relaties gericht op faciliteiten (iii) is licht gedaald. De stijgingen zijn toe te schrijven aan 
de stijging van het aantal relaties. De subcategorie “anders” (iv) bevat onderwerpen als 
wiskundedidactiek, onderzoek, HBO-I (samenwerkingsverband van ict-opleidingen in het 
hbo), en gezamenlijke lectoraten. 

4.3 Samenwerking gericht op betere aansluiting 

Naast samenwerking op vakinhoudelijk gebied werken ho-instellingen ook samen op het 
gebied van de aansluiting. Het gaat hierbij dan vooral om procesveranderingen, terwijl ma
teriaalsamenwerking eerder gericht is op concrete producten. De procesveranderingen 
worden getypeerd door een zekere mate van geleidelijkheid en een langere duur dan pro
ductveranderingen. In de praktijk kan gedacht worden aan vakoverstijgende activiteiten 
om bèta-activiteiten te verankeren en te integreren in de organisatiestructuur. Figuur 16 
en Figuur 17 visualiseren de netwerken op het gebied van aansluiting tussen de ho-
instellingen, in 2008 resp. 2010. 

Als eerste kunnen we constateren dat het netwerk in 2010 ten opzichte van 2008 in aantal 
actoren kleiner is geworden. Dit komt voornamelijk door een inkrimping van het aantal re
laties van de UU. Bij de vakinhoudelijke samenwerking is reeds geconstateerd dat door het 
wegvallen van relaties Hogeschool Iselinge verdwenen is uit het netwerk; hier zien we een 
overeenkomstig beeld ontstaan. Door een herprofilering van de UU binnen het Sprintnet
werk verdwijnen enkele instellingen (die overigens niet deelnemen aan het Sprint Pro
gramma) uit het netwerk (o.a. de Marnix Academie, Hogeschool Edith Stein en Hogeschool 
De Kempel). Het is opvallend dat dit voornamelijk Pabo-instellingen zijn. De herprofilering 
van de UU is mogelijk te verklaren door een sterkere inzet van de UU op de verankering 
van het eigen bètaprofiel binnen het netwerk. Consequentie van deze herprofilering is de 
afstoting van samenwerkingsverbanden die in mindere mate een bètaprofiel hebben. Hier
door vallen instellingen met een relatieve minder exact curriculum eerder buiten het net
werk. 

Ondanks de daling in aantal spelers in het netwerk, heeft het netwerk zich wel verdicht. In 
termen van de intensiteit van de relaties heeft het netwerk zich onmiskenbaar verstevigd, 
per saldo is de gemiddelde intensiteit gestegen met 0,21. Maar ook in termen van het aan
tal relaties is een duidelijk verschil te zien. De meeste relaties zijn behouden gebleven 
(205), een aantal (39) is verdwenen, zoals ook uit de visualisatie bleek. Maar in plaats van 
deze relaties zijn 69 nieuwe relaties gekomen. Bij elkaar zijn er dus meer relaties bijgeko
men dan weggegaan. In Tabel 9 zien we deze stijging ook terugkomen in de netwerkindi
cator density. Kortom: het Sprintnetwerk heeft zich sterk verdicht in de afgelopen jaren. 
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Figuur 16. Het op verbetering van de aansluiting gerichte netwerk van ho-instellingen, in 2008. 

Figuur 17. Het op verbetering van de aansluiting gerichte netwerk van ho-instellingen, in 2010. 
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Tabel 8. Mutaties in het aansluitingsnetwerk van sa
menwerkende ho-instellingen, 2008-2010 (vanuit Sprin
toptiek) 

Aansluiting 
Factor 2008 vs. 2010 
Aantal relaties weg (a) 39 
Aantal relaties toegevoegd 69 
Aantal relaties behouden (b) 205 
∆  intensivering van relaties 0.051 
Netwerkslijtage (a)/[(a)+(b)] 16,0% 

Tabel 9. Ontwikkeling van het netwerk van ho-
instellingen op het gebied van aansluiting, in termen 
van een aantal netwerkindicatoren. 

Factor 2008 2010 

Aantal nodes 47 43 

Aantal relaties (Nties)43 253 272 

Gemiddelde intensiteit (J) 2,22 2,41 

Product (P) 562 657 

Density (D) 23% 30% 

Tabel 8 verfijnt dit beeld: het net
werk groeit doordat er vanuit het 
perspectief van ho-instellingen netto 
meer relaties bijkomen (69 -/- 39), 
terwijl ook de contactfrequentie tus
sen de actoren enigszins toe
neemt.39 De netwerkslijtage is hier 
aanzienlijk (16,0%). 

De ontwikkeling van het netwerk 
wordt ook gekenmerkt door verschil
len in intensiteit van de relaties tus
sen hogescholen en universiteiten. 
De gemiddelde contactfrequentie van 
hogescholen ligt op meerdere keren 
per jaar (2,18), iets meer dan de 
universiteiten (gemiddeld 1,94). Het 
verschil kan wellicht gedeeltelijk ver
klaard worden door het imago van 
beide type instellingen. In de praktijk 

zullen hogescholen aangeven frequenter met universiteiten samen te werken dan anders
om. Dit blijkt ook uit de indegree waarden van de instellingen. Hieruit komt naar voren dat 
de indegree waarde van de universiteiten hoger ligt dan die van hogescholen. Dat wil zeg
gen dat respondenten vaker aangeven met universiteiten samen te werken dan met hoge
scholen. Naast de onderverdeling naar type instellingen (zoals het verschil tussen universi
teiten en hogescholen) is het interessant om naar centraliteitsindicatoren te kijken per ac
tor in het netwerk. Welke spelers acteren als centrale actor in het netwerk en welke acto
ren liggen in de perifere gebieden? Zijn hier verschillen aan te wijzen met de vorige net
werkstudie? Op vakinhoudelijk gebied bleken hier enkele verschillen op te treden (Tabel 7). 
De vraag is of deze verschillen ook op het gebied van aansluiting kan voren komen. Daar
om geeft, in lijn met wat in 4.2 over vakinhoudelijke samenwerking is opgemerkt, Tabel 
1042 een overzicht van de centraliteit, degree en gemiddelde frequentie per ho-instelling in 
het netwerk. 

Vooral de RU (4,0) en de HHS (3,5) onderhouden verhoudingsgewijs intensieve relaties 
met andere ho-instellingen. Beide instellingen komen niet voor in de top-5 ranking op aan
tal relaties. Het lijkt erop dat ho-instellingen een strategische afweging maken in termen 
van kwantitatief (aantal relaties) dan wel kwalitatief (intensiteit) relatie management. In 
het aantal relaties met andere ho-instellingen zijn vooral de WUR (27), HAN (23) en TUD 
(21) centrale spelers in het ho-netwerk. 

43 Consistentieanalyse breed (zie Voetnoot 40): 68%. De consistentie volgens smallere definitie uitge
rekend: 25%. Instellingen kijken in het aansluitingsnetwerk minder gelijk aan tegen hun samen
werkingsrelaties vergeleken met het materiaalnetwerk (daar lag consistentie in smalle zin nog op 
43%). Wederom zien we het patroon dat laagintensieve relaties minder vaak bevestigd worden. Als 
beide instellingen de aansluitingsrelaties wel bevestigd hebben, dan kan de inschatting van de in
tensiteit ook sterk afwijken: gemiddeld 0,93 op een 5-puntsschaal. 
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Tabel 10. Het netwerk van aansluitingssamenwerking tussen ho-instellingen, in centraliteitsmaten, op 
actorniveau, in 2008 en 2010, stijgers en dalers op basis van Product ranking. 4 
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Wageningen Universiteit 0,67 30 2,9 87 0,58 27 3,0 81 

Technische Universiteit Delft 0,44 20 3,1 62 0,56 24 2,8 66 

Technische Universiteit Eindhoven 0,43 14 4,0 56 0,52 20 3,1 61 

Hogeschool Leiden 0,58 27 3,0 81 0,48 18 3,3 60 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 0,66 32 1,9 61 0,57 26 2,2 58 

Universiteit Utrecht 0,69 35 1,9 67 0,56 25 2,2 55 

Avans Hogeschool 0,54 25 3,0 75 0,50 19 2,9 54 

Saxion Hogescholen 0,58 24 1,9 46 0,48 18 2,6 47 

Christelijke Hogeschool Windesheim 0,47 17 2,3 39 0,49 18 2,4 44 

Universiteit Twente 0,54 19 2,7 51 0,49 17 2,4 42 

Universiteit van Amsterdam 0,47 14 2,1 29 0,48 14 2,7 38 

Haagse Hogeschool 0,42 13 3,4 44 0,42 11 3,3 36 

Hogeschool van Amsterdam 0,38 14 2,6 36 0,48 15 2,4 36 

Hogeschool Utrecht 0,68 28 1,4 39 0,48 15 2,4 36 

Rijksuniversiteit Groningen 0,52 21 1,2 25 0,50 19 1,7 33 

Vrije Universiteit Amsterdam 0,50 17 1,1 19 0,46 14 2,1 30 

Hogeschool Rotterdam 0,47 16 2,0 32 0,44 12 2,4 29 

Universiteit Leiden 0,40 11 2,0 22 0,43 11 2,6 29 

Hogeschool INHOLLAND 0,47 18 1,6 29 0,46 12 2,1 26 

Hogeschool Zeeland 0,50 9 2,0 18 0,44 10 2,5 25 

Fontys Hogescholen 0,36 11 1,9 21 0,42 10 2,5 25 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 0,43 13 2,0 26 0,45 11 2,1 23 

Radboud Universiteit Nijmegen 0,40 8 4,0 32 0,44 9 2,4 22 

Hanzehogeschool Groningen 0,42 9 2,0 18 0,43 8 2,4 20 

Stenden Hogeschool 0,30 7 1,0 7 0,41 8 2,1 17 

Universiteit van Tilburg 0,00 4 0,0 0 0,39 7 2,3 16 

Hogeschool Zuyd 0,31 7 3,0 21 0,41 6 2,5 15 

NHTV Internationale Hogeschool Breda 0,42 4 2,0 8 0,41 5 2,8 14 

Erasmus Medisch Centrum 0,35 4 0,8 3 0,39 6 2,0 12 

Universiteit Maastricht 0,00 4 0,0 0 0,39 5 2,2 11 
1 Centraliteit is gemeten aan de hand van de gestandaardiseerde closeness waarde 
2 De degree waarde is een optelsom van Indegree en Outdegree 
3 De gemiddelde frequentie is berekend aan de hand van de eigen opgegeven waarden (Outdegree) 
4 De productwaarde is berekend aan de hand van de degree waarde en de gemiddelde intensiteit 

De UU heeft ook hier veel relaties buiten de selectie van Sprintinstellingen. De HU lijkt voor 
een andere strategie te hebben gekozen. Had deze instelling in 2008 nog relatief veel rela
ties met een lage intensiteit, in 2010 is het aantal relaties afgenomen, maar de gemiddelde 
frequentie per relatie toegenomen. Een aantal ho-instellingen geeft aan geen aansluitings-
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contacten te hebben (UM, UvT en Fontys). We zien wel verschuivingen optreden in de in
bedding van instellingen op basis van closeness. Zo blijken bijvoorbeeld de TUD en de WUR 
sterker ingebed in het ho-netwerk, terwijl de centraliteit van de Utrechtse instellingen (HU 
en UU) juist afneemt. 

Naast de intensiteit van op aansluiting gerichte samenwerking in algemene zin is de ho-
instellingen ook gevraagd aan te geven of de contacten betrekking hebben op (i) door
stroom, (ii) uitwisseling van docenten en (iii) anders (de antwoordcategorieën sluiten el
kaar niet uit; Figuur 18). 
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Figuur 18. Samenwerking tussen ho-instellingen op aansluitingsgebied, uitgesplitst naar (i) door
stroom, (ii) uitwisseling van docenten en (iii) anders, 2008 en 2010. 

De respons van ho-instellingen laat een vergelijkbaar patroon zien als bij het vakinhoude
lijke netwerk optreedt (Figuur 15). Ook hier zien we de samenwerking gericht op door
stroom en uitwisseling van docenten tussen hogescholen en universiteiten ten opzichte van 
2008 toenemen. Samenwerking tussen ho-instellingen gericht op uitwisseling van docenten 
komt wel minder voor. Wellicht is dit niet verwonderlijk, gezien het tekort aan bètadocen
ten in de praktijk. De antwoordcategorie “anders” is als volgt gespecificeerd (zaken die 
veelvuldig genoemd zijn): Bètaknooppunt Zuid-Holland, ELWIeR (Expertisecentrum Lera
renopleidingen Wiskunde en Rekenen), Ecent (Expertisecentrum voor lerarenopleidingen 
natuurwetenschap en techniek), 3TU aansluiting, LICA overleg (Landelijk Informatie- en 
Expertisecentrum Aansluiting HBO) en HBO-I (samenwerkingsverband van ict-opleidingen 
in het hoger beroepsonderwijs). 

4.4 De belangrijkste resultaten op een rij 

We vatten de resultaten van de analyse van het netwerk tussen ho-instellingen als volgt 
samen: 

•	 Bij een nagenoeg gelijk gebleven aantal actoren, heeft het in 2008 al sterk ver
knoopte netwerk van vakinhoudelijk samenwerkende ho-instellingen zich verder 
verdicht in 2010. De relaties hebben gemiddeld nog aan intensiteit gewonnen. De 
UU is onmiskenbaar de meest centrale speler in dit netwerk, op enige afstand ge
volgd door HU, Windesheim, RUG en Saxion. 

•	 Het op verbetering van de aansluiting gerichte netwerk van ho-instellingen is in 
termen van het aantal relaties ten opzichte van 2008 iets kleiner geworden maar 
uitgedrukt in intensiteit van de relaties heeft het netwerk zich sterk verdicht. Ge
middeld onderhouden hogescholen iets frequenter contact met andere ho-
instellingen dan universiteiten. Relatief centrale spelers (in aantal relaties) in het 
aansluitingsnetwerk zijn de WUR, TUD en HL. 
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•	 In vergelijking met het vakinhoudelijk netwerk ontwikkelt het aansluitingsnetwerk 
tussen ho-instellingen zich iets meer richting intensivering en minder op verdich
ting in termen van het aantal relaties. Dit accentverschil lijkt samen te hangen met 
een strategische heroriëntatie bij een aantal ho-instellingen van kwantitatief (aan
tal relaties) naar meer kwalitatief (intensiteit) relatiemanagement. 

•	 Uit de consistentieanalyse – kijkend naar het percentage bevestigde relaties – dan 
blijkt dat er meer samenwerkingsrelaties tussen hoger onderwijsinstellingen zijn 
die slechts door één partij zijn aangehaald, dan relaties die vanuit beide perspec
tieven bevestigd zijn. In het aansluitingsnetwerk is dat gebrek aan consistentie 
groter. We zien een duidelijk patroon: laagintensieve relaties worden veel vaker 
niet bevestigd vergeleken met hoogintensieve relaties. De grenswaarde lijkt net 
onder de score 2,5 (op een 5-puntsschaal) te liggen; pas vanaf nagenoeg maande
lijks contact is de kans groot dat beide instellingen hun samenwerkingsrelatie 
(h)erkennen. 
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5 Samenwerking tussen vo en ho 
5.1 Inleiding 

Binnen het Universum Programma vormt de doorstroom naar het bètatechnisch hoger on
derwijs een belangrijk speerpunt. Nu op veel vo-scholen meer leerlingen kiezen voor een 
natuurprofiel (resulterend in een hogere N-score) is het zaak om ook meer vo-leerlingen te 
laten doorstromen naar het hoger bètatechnisch onderwijs. Met andere woorden, het toe
genomen bètapotentieel op het vo dient beter te worden benut in een grotere doorstroom 
naar bètatechnische vervolgstudies in het ho. Om dit te bewerkstelligen ligt samenwerking 
tussen vo-scholen en ho-instellingen voor de hand. De huidige praktijk van samenwerking 
tussen vo-scholen en ho-instellingen laat al een brede variëteit aan maatregelen en initia
tieven zien om scholieren te enthousiasmeren voor bètastudies, denk bijvoorbeeld aan ge
richte profiel- en studie(keuze)begeleiding, terugkoppeling van resultaten van alumni aan 
vo-leerlingen, of hulp bij de begeleiding van profielwerkstukken. 

Om een beeld te krijgen van de samenwerking tussen vo-scholen en ho-instellingen be
spreken we in dit hoofdstuk de relaties op vakinhoudelijk (5.2) en aansluitingsgebied (5.3). 
Het netwerk tussen vo en ho kan longitudinaal gezien vanuit twee perspectieven bekeken 
worden (vanuit Universumperspectief en vanuit Sprintperspectief). We zullen in beide pa
ragrafen uitgaan van het Sprintperspectief. Reden hiervoor is dat met de Sprintinstellingen 
individuele prestatieafspraken zijn gemaakt. Bovendien konden zij in 2008 alle middelbare 
scholen in Nederland aanvinken als partner; de eerdere netwerkstudie (Makelen & Schake
len) vertrok vanuit het perspectief van de middelbare scholen die meededen aan tranche 1, 
2 en 3 van het Universum Programma. Dat is dus een veel beperktere set actoren. 

In 5.4 gaan we in op de samenhang tussen het aantal vo-leerlingen met een natuurprofiel 
en de doorstroom van deze leerlingen naar een bètatechnische vervolgstudie in het ho. 
Hierbij leggen we ook een verband met de mate van samenwerking en de invloed die dit 
heeft op de doorstroom. 

5.2 Samen bètatechnisch lesmateriaal ontwikkelen 

Vo-scholen en hoger onderwijsinstellingen kunnen op verschillende manieren met elkaar 
samenwerken. Bij vakinhoudelijke samenwerking wordt gezamenlijk materiaal ontwikkeld 
ter ondersteuning van het bètatechnisch onderwijs, denk aan de ontwikkeling van modules 
voor NLT of Wiskunde D, maar ook aan begeleiding bij het maken van profielwerkstukken 
(PWS). Figuur 19 en Figuur 20 geven een overzicht van het netwerk waarin Sprintinstellin
gen samenwerken op vakinhoudelijk gebied met vo-scholen, in 2008 resp. 2010. 

Beide visualisaties geven een grote hoeveelheid aan relaties weer waardoor het op het eer
ste gezicht lastig is te beoordelen of er groei in het netwerk zit. De kwantitatieve gegevens 
duiden echter wel degelijk op een sterke groei. De dichtheid van het netwerk is in 2010 zo 
groot dat het vanzelfsprekend is dat de meeste relaties zijn blijven bestaan (1216). Tegen
over de verdwenen 48 relaties staat een groot aantal nieuwe (573).44 Ten opzichte van de 
vorige meting is het aantal Sprintinstellingen en het aantal vo-scholen niet toegenomen. 

44 Een gedeeltelijke verklaring hiervoor is de opzet van de vragenlijst voor Sprintinstellingen. In on
derhavige netwerkstudie zijn de data van de nulmeting (2008) opnieuw opgenomen in de vragen
lijst. Bij twijfel of een bepaalde relatie nog bestaat zal er eerder voor gekozen worden om de score 
uit 2008 te laten staan. Aangezien een aantal instellingen alsnog een lege vragenlijst toegestuurd 
is, is het netwerk wel degelijk gegroeid in termen van aantal relaties. 

Dialogic innovatie ● interactie 49 



De ho-instellingen die deelnemen aan Sprint hebben hun netwerk van vo-scholen derhalve 
weten uit te breiden. 

Tabel 11. Mutaties in het netwerk van vakinhoudelijk Tabel 11 verfijnt dit beeld: het netwerk 
samenwerkende ho-instellingen en vo-scholen, 2008 groeit substantieel doordat er vanuit het 
vs. 2010 (vanuit Sprintoptiek). 	 perspectief van ho-instellingen netto 

meer relaties bijkomen (573 -/- 48), 
terwijl de contactfrequentie tussen de 
actoren toeneemt.39 De netwerkslijtage 
is hier marginaal (3,8%). 

Vakinhoudelijk 
Factor 2008 vs. 2010 
Aantal relaties weg (a) 48 
Aantal relaties toegevoegd 573 
Aantal relaties behouden (b) 1216 
∆  intensivering van relaties 0.1 1 
Netwerkslijtage (a)/[(a)+(b)] 3.8% 

Daarnaast is de intensiteit van de relaties in het netwerk tussen ho-instellingen en vo
scholen toegenomen met 0,19. In de figuren is dit zichtbaar door het toegenomen aantal 
“dikke” pijlen. 

Figuur 19. Het netwerk tussen Sprintinstellingen en vo-scholen (minimaal frequentie 2) op het gebied 
van materiaalontwikkeling in 2008. 

De visualisaties zijn geoptimaliseerd naar centraliteit waardoor de actoren met de meeste 
relaties dicht naar het midden van de cirkel liggen. In de netwerkstudie Haute Cuisine za-
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gen we grote verschillen optreden tussen sommige Sprintinstellingen. Centrale actoren zijn 
in de uitgangssituatie (2008) vooral de WUR, UU en in iets mindere mate de TUD en de RU. 
In 2010 heeft de WUR haar centrale positie gehandhaafd, maar is het aantal ho-
instellingen dat – op enige afstand – ook een actieve netwerkpositie heeft opgebouwd, iets 
toegenomen. Opvallend is dat het vooral universiteiten zijn die een meer centrale positie 
innemen, zowel in de uitgangssituatie als in 2010; dat geldt minder voor hogescholen. 

Figuur 20. Het netwerk tussen Sprintinstellingen en vo-scholen (minimaal frequentie 2) op het gebied 
van materiaalontwikkeling in 2010 

Een andere constatering uit de netwerkvisualisaties betreft het belang van regionale aan
trekkingskracht voor samenwerking. In Haute Cuisine (2008) bleken vooral de UU en de 
WUR met relatief veel relaties buiten hun eigen provincies een uitzonderingspositie in te 
nemen. Deze studie bevestigt dat resultaat. De UU en de WUR (tevens de meest centrale 
actoren) zijn de ho-instellingen met het meest provincieoverstijgend relatiepatroon. Zij 
ontpoppen zich als een landelijk opererende in- 

stelling op vakinhoudelijk gebied. Daarmee onttrekken ze zich aan het algemene beeld dat 
bij de andere ho-instellingen te zien is, waarbij actoren die zich dichter naar de buitenste 
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ring toe bewegen voornamelijk samenwerken met vo-scholen binnen de eigen provincie. 
Kortom: minder centraliteit gaat gepaard met meer regionaliteit. 

Tabel 12. Ontwikkeling van het netwerk van Sprintinstellingen en vo-scholen op het gebied van vakin
houdelijke samenwerking, in termen van een aantal netwerkindicatoren, 2008-2010. 

Factor 2008 2010 

Aantal nodes 560 564 

Aantal relaties (Nties)45 1812 2229 

Gemiddelde intensiteit (J) 1,84 1,94 

Product (P) 3329 4322 

Density (D) 1,16% 1,40% 

De intensivering van het relatiepatroon (zie Tabel 12) wordt bevestigd in Figuur 21, dat een 
overzicht geeft van de contactfrequentie tussen scholen en ho-instellingen, in 2008 en 
2010. Gemiddeld gezien is de contactfrequentie in de periode 2008-2010 iets (0,1) geste
gen. Ten opzichte van 2008 zijn de meeste relaties hoogfrequenter geworden. 
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Figuur 21. Verdeling van aantal relaties over de frequenties (vakinhoudelijk) 

De centraliteit van de afzonderlijke Sprintinstellingen laat eenzelfde beeld zien. Tabel 13 
geeft per ho-instelling een overzicht van de centraliteit, degree en gemiddelde contactfre
quentie in het netwerk tussen Sprintinstellingen en Universumscholen op het gebied van 
vakinhoudelijke samenwerking. Ook hierin zien we de UU en de WUR als de twee meest 
centrale netwerkspelers. De centrale rol van de UU hangt onder andere samen met de om
standigheid dat de UU alle relaties heeft aangegeven die haar nieuwsbrief ontvangen. Bij 
de WUR hangt de hoge mate centraliteit samen met de brede aspectoriëntatie van deze 
(landbouw)universiteit, en de daarmee samenhangende breedtestrategie in de communica
tie naar het vo-veld. Universiteit Leiden paart een hoge contactfrequentie aan relatief lage 
centraliteit- en degree-waarden. Andere ho-instellingen (zoals Windesheim, Zuyd, HvA en 

45 Het als in het vo-vo hoofdstuk is een consistentieanalyse uitgevoerd. Berekenen we consistentie in 
de brede zin (ook relaties meenemend die door beide hoger onderwijsinstellingen ontkend zijn), 
dan vinden we een score van 75%. Kijken we alleen naar samenwerkingsrelaties die ten minste 
door één school of instelling zijn genoemd, dan komt het percentage uit op 16%. Dat percentage 
geeft wederzijdse bevestiging aan; in 84% van de gevallen is het maar één organisatie die de rela
tie herkent. Wederom is er een statistische relatie met gemiddelde intensiteit (voor bevestigde re
laties: 2,35; voor niet bevestigde relaties: 1,98). Als beide instellingen de relaties wel bevestigd 
hebben, dan kan de inschatting van de intensiteit desondanks afwijken: gemiddeld 0,41 op een 5
puntsschaal. 
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TU/e) laten een vergelijkbare, maar minder pregnante tegenstelling zien tussen hoge con
tactfrequentie en lage centraliteit. Deze combinatie duidt op een sterkere focus van deze 
ho-instellingen op het vo-veld: een bewuste keuze om met een beperkt aantal vo-scholen 
relatief intensieve betrekkingen te onderhouden. 

Tabel 13. Het netwerk van vakinhoudelijke samenwerking tussen Sprint- en vo-instellingen, in centra
liteitsmaten, op actorniveau, in 2008 en 2010, stijgers en dalers op basis van Product ranking. 4 
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Universiteit Utrecht 0,95 529 1,6 846 0,89 528 1,8 950 

Wageningen Universiteit 0,65 358 1,6 573 0,75 440 1,7 748 

Vrije Universiteit Amsterdam 0,17 94 1,1 103 0,27 160 1,6 256 

Rijksuniversiteit Groningen 0,24 132 1,6 211 0,23 135 1,6 216 

Universiteit Twente 0,10 54 2,5 135 0,14 80 2,6 208 

Universiteit van Amsterdam 0,10 55 1,8 99 0,13 78 2,4 187 

Radboud Universiteit Nijmegen 0,05 27 3,3 89 0,21 123 1,5 185 

Haagse Hogeschool 0,10 57 2,6 148 0,10 60 2,7 162 

Avans Hogeschool 0,10 56 2,7 151 0,10 59 2,7 159 

Hogeschool INHOLLAND 0,13 71 1,5 107 0,16 95 1,5 143 

Technische Universiteit Eindhoven 0,05 25 3,4 85 0,07 41 2,9 119 

Saxion Hogescholen 0,06 33 3,2 106 0,06 36 3,1 112 

NHTV Internationale Hogeschool Breda 0,05 26 2,3 60 0,11 64 1,7 109 

Technische Universiteit Delft 0,04 20 3,0 60 0,06 34 3,1 105 

Hogeschool van Amsterdam 0,05 25 3,0 75 0,04 26 3,0 78 

Hogeschool Zuyd 0,05 24 3,0 72 0,04 23 3,1 71 

Universiteit Leiden 0,02 11 4,0 44 0,03 17 4,0 68 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 0,05 25 2,2 55 0,05 27 2,1 57 

Hanzehogeschool Groningen 0,05 26 1,1 29 0,04 22 2,4 53 

Universiteit Maastricht 0,03 14 2,2 31 0,04 21 2,3 48 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 0,01 6 2,0 12 0,03 19 2,5 48 

Hogeschool Leiden 0,04 21 2,3 48 0,03 18 2,5 45 

Fontys Hogescholen 0,03 17 1,8 31 0,04 26 1,6 42 

Erasmus Medisch Centrum 0,06 34 1,5 51 0,04 24 1,7 41 

Hogeschool Rotterdam 0,03 14 2,3 32 0,03 17 2,1 36 

Universiteit van Tilburg 0,02 10 2,6 26 0,03 16 1,9 30 

Hogeschool Zeeland 0,03 16 1,8 29 0,03 15 2,0 30 

Hogeschool Utrecht 0,00 0 0,0 0 0,03 15 1,9 29 

Christelijke Hogeschool Windesheim 0,03 14 2,4 34 0,01 5 3,0 15 

Stenden Hogeschool 0,01 5 1,0 5 0,01 5 1,0 5 
1 Centraliteit is gemeten aan de hand van de gestandaardiseerde closeness waarde 
2 De degree waarde is een optelsom van Indegree en Outdegree 
3 De gemiddelde frequentie is berekend aan de hand van de eigen opgegeven waarden (Outdegree) 
4 De productwaarde is berekend aan de hand van de degree waarde en de gemiddelde intensiteit 
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Ho-instellingen hanteren uiteenlopende strategieën in hun relatiemanagement ten opzichte 
van vo-scholen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de geografische spreiding van de vakinhoudelij
ke samenwerkingsverbanden met vo-scholen. Figuur 22 en Figuur 23 laten dit zien voor de 
Universiteit Leiden (UL) en de Vrije Universiteit (VU), in 2008 en 2010. 

Legenda. Groen=VU, rood=UL. De diameter van de cirkel geeft aan hoe intensief de samenwerkings
relatie is. 

Figuur 22. Samenwerkingsverbanden UL en VU, Figuur 23. Samenwerkingsverbanden UL en VU, 
2008 2010 

Beide ho-instellingen laten in de periode 2008-2010 een sterke groei zien in het aantal re
laties en de intensiteit hiervan. Wel tekent zich een duidelijk verschil af in de mate van 
spreiding van de relaties met vo-scholen. Bij de UL is nabijheid van vo-scholen een belang
rijke determinant voor samenwerking. De uitbreiding van de relaties tussen UL en vo
scholen in 2010 concentreren zich geografisch allemaal in de omgeving van Leiden en Den 
Haag. De relaties van de VU met vo-scholen zijn daarentegen duidelijk sterker geografisch 
gespreid. Dit is al zo in 2008, maar in 2010 is dit patroon nog meer pregnant zichtbaar. De 
meer intensieve relaties worden steeds onderhouden met meer ‘nabije’ scholen. 

5.3 Betere aansluiting tussen vo en ho  

Naast samenwerking op vakinhoudelijk gebied werken veel vo-scholen samen met ho-
instellingen om de aansluiting tussen vo en ho te verbeteren. Deze samenwerking kan be
staan uit profiel- en/of studiekeuzebegeleiding, uitwisseling van docenten en terugkoppe
ling van alumni (studenten) naar de vo-school. Ook hier vergelijken we het huidige net
werk met de situatie in 2007 en 2008. 

Figuur 25 en Figuur 26 geven een beeld van de op aansluiting gerichte samenwerking tus
sen ho-instellingen en vo-scholen, in 2008 resp. 2010. Een eerste blik volstaat om te con
cluderen dat deze samenwerking in de periode 2008-2010 sterk verdicht is in termen van 
aantal relaties. De groei die waargenomen is op vakinhoudelijk gebied, lijkt zich ook af te 
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tekenen bij de relaties op het gebied van aansluiting. Een vergelijking tussen de twee jaren 
leert dat de meeste relaties zijn behouden (68%). Slechts 4% van de relaties zijn verdwe
nen, wat inhoudt dat 28% van de huidige relaties nieuw zijn. We kunnen stellen dat ho-
instellingen geruime tijd vele relaties onderhouden. Deze relaties gaan overigens verder 
dan de scholen die deelnemen aan het Universum Programma. Ongeveer 22% van de rela
ties is gericht op Universumscholen, met andere woorden: een ruime meerderheid van de 
relaties van ho-instellingen met vo-scholen ligt buiten het Universumnetwerk. Voor Sprint
instellingen vormt de Universumstatus van een vo-school geen criterium om samen te 
werken op aansluitingsgebied. De hypothese is hier dat regionale nabijheid eerder een cri
terium is. Of dit zo is komt hierna aan de orde. 

Tabel 14. Mutaties in het aansluitingsnetwerk van sa- Tabel 14 nuanceert dit beeld: het net
menwerkende ho-instellingen en vo-scholen, 2008 vs. werk groeit substantieel doordat er 
2010 (vanuit Sprintoptiek).	 vanuit het perspectief van de ho-

instellingen netto meer relaties bijko
men (815 -/- 107), terwijl ook de con
tactfrequentie tussen de actoren toe
neemt.39 De netwerkslijtage is hier be
trekkelijk gering (5,1%). 

Aansluiting 
Factor 2008 vs. 2010 
Aantal relaties weg (a) 107 
Aantal relaties toegevoegd 815 
Aantal relaties behouden (b) 1987 
∆  intensiver ng van rela
ties 

0.165 

Netwerkslijtage (a)/[(a)+(b)] 5.1% 

Dat veel van de relaties behouden zijn roept ook de vraag op of deze relaties op dezelfde 
voet worden uitgevoerd. Met andere woorden, blijft de contactfrequentie behouden? De 
empirische ontwikkeling van alle relaties binnen dit netwerk wijst op een lichte stijging. De 
intensivering van de relaties tussen ho-instellingen en vo-scholen blijkt ook uit Figuur 24. 
In 2010 blijkt de contactfrequentie in elke antwoordcategorie (afgezien “onregelmatig con
tact”) te zijn toegenomen. 
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Figuur 24. Verdeling van aantal relaties over de frequenties (aansluiting) 

De centraliteit van actoren kan direct worden afgeleid uit de netwerkvisualisaties. Hoe 
meer relaties een instelling aangeeft, des te dichter deze bij het middenpunt ligt (Figuur 25 
en Figuur 26). 
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Figuur 25. Het netwerk tussen Sprintinstellingen en vo-scholen (minimaal frequentie 2) op het gebied 
van aansluiting in 2008 

Figuur 26. Het netwerk tussen Sprintinstellingen en vo-scholen (minimaal frequentie 2) op het gebied 
van aansluiting in 2010  

De meest centrale actor in het huidige aansluitingsnetwerk tussen ho-instellingen en vo
scholen is de UU (evenals in 2008). De UT was in termen van centraliteit in 2008 op gelijke 
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voet met de UU. De centraliteit van de UU lijkt in 2010 te zijn gestegen, maar deze toena
me is betrekkelijk. Door een afname van het aantal relaties bij bijvoorbeeld de UT stijgt de 
centraliteit van andere ho-instellingen relatief gezien. Opvallend is dat de universiteiten in 
het netwerk over het geheel genomen centraler lijken te liggen dan de hogescholen. De 
top-4 centrale actoren bestaat uit de UU, UT, VU en UL. 

Het aantal nodes in het netwerk is afgenomen, waaruit we kunnen afleiden dat Sprintin
stellingen op het gebied van aansluiting met minder vo-scholen zijn gaan samenwerken. 
Zoals ook uit de visualisatie bleek is de intensiteit echter wel toegenomen, waardoor ook 
de dichtheid van het netwerk is gestegen (zie Tabel 15). 

Tabel 15. Ontwikkeling van het netwerk van Sprintinstellingen en vo-scholen op het gebied van aan
sluiting, in termen van een aantal netwerkindicatoren, 2008-2010. 

Factor 2008 2010 

Aantal nodes 560 554 

Aantal relaties (Nties)46 2583 2813 

Gemiddelde intensiteit (J) 1,57 1,74 

Product (P) 4047 4886 

Density (D) 1,65% 1,84% 

In aanvulling op de netwerkvisualisaties en de netwerkindicatoren geeft Tabel 16 een over
zicht van de centraliteitsmaten per ho-instelling, vanuit het perspectief van deze instellin
gen. 

In vergelijking met de ontwikkeling in de ranking van ho-instellingen in het vakinhoudelijke 
netwerk zijn de verschuivingen van ho-instellingen in het aansluitingsnetwerk iets kleiner 
(Tabel 16). De UU handhaaft haar centrale netwerkpositie, met de meeste relaties in 2010. 
Voor een substantieel deel (ca 20%) hebben deze relaties betrekking op de inzet van stu
dent-assistentschappen, maar voor het grootste deel betreft het excursie- en practicum
mogelijkheden. De UvA combineert in dit netwerk de hoogste gemiddelde contactintensiteit 
met een stuk minder relaties (dan de UU). Ook de UvA besteedt in de samenwerking met 
vo-scholen de meeste tijd aan student-assistentschappen, die als bèta-PAL (Persoonlijk As
sistent Leerkracht) worden ingezet.47 

De verschijningsvormen van de samenwerking op het gebied van aansluiting tussen vo
scholen en ho-instellingen lopen uiteen. We hebben onderscheid gemaakt naar profiel- 
en/of studiekeuzebegeleiding, student-assistentschappen, personeelsmobiliteit (van hoger 
naar voortgezet onderwijs, en andersom), terugkoppeling van resultaten van alumni, en 
“anders” (andere mogelijke categorieën van samenwerking; Figuur 27).  

46 Consistentieanalyse breed (zie Voetnoot 45): 78%. De consistentie volgens smallere definitie uitge
rekend: 19%. Wederom zien we het patroon dat laagintensieve relaties minder vaak bevestigd 
worden. Als zowel de middelbare school als hoger onderwijsinstelling de aansluitingsrelaties wel 
bevestigd hebben, dan kan de inschatting van de intensiteit desondanks afwijken: gemiddeld 0,49 
op een 5-puntsschaal. 

47 De PAL op school is vergelijkbaar met de student-assistent op de universiteit. Een PAL kan een do
cent op een vo-school ondersteunen bij practica, excursies, profielwerkstukken, proefwerken, in en 
na de les. Doorgaans gaat het om een aanstelling van ca 4 uur per week. De bijkomende didacti
sche training gaat gepaard met toekenning van studiepunten (ECTS) om zo kwalitatief goede stu
denten te kunnen inzetten. 
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Tabel 16. Het netwerk van aansluitingssamenwerking tussen Sprint- en vo-instellingen, in centrali
teitsmaten, op actorniveau, in 2008 en 2010, stijgers en dalers op basis van Product ranking. 4 

Sprintinstelling 

2008 2010 
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Universiteit Utrecht 0,95 527 1,1 580 0,85 501 1,6 802 

Universiteit Twente 0,95 528 1,2 634 0,84 495 1,3 644 

Universiteit Leiden 0,28 155 2,4 372 0,35 206 2,4 494 

Vrije Universiteit Amsterdam 0,35 193 1,1 212 0,34 201 1,3 261 

Technische Universiteit Delft 0,10 54 2,2 119 0,23 138 1,7 235 

Hogeschool Rotterdam 0,18 102 1,8 184 0,20 120 1,8 216 

Radboud Universiteit Nijmegen 0,06 31 3,4 105 0,18 108 2,0 216 

Hogeschool Leiden 0,23 124 1,6 198 0,20 116 1,7 197 

Universiteit van Amsterdam 0,11 63 3,2 202 0,11 63 2,9 183 

Technische Universiteit Eindhoven 0,16 86 1,7 146 0,15 89 1,9 169 

Haagse Hogeschool 0,10 57 2,6 148 0,11 63 2,6 164 

Rijksuniversiteit Groningen 0,09 51 1,6 82 0,15 89 1,4 125 

Fontys Hogescholen 0,12 67 1,2 80 0,14 81 1,3 105 

Hogeschool van Amsterdam 0,09 48 1,9 91 0,09 53 1,9 101 

NHTV Internationale Hogeschool Breda 0,05 26 2,3 60 0,09 50 2,0 100 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 0,09 48 1,7 82 0,08 51 1,6 82 

Erasmus Medisch Centrum 0,02 12 1,8 22 0,08 48 1,6 77 

Saxion Hogescholen 0,05 26 2,1 55 0,05 32 2,2 70 

Christelijke Hogeschool Windesheim 0,06 33 1,7 56 0,06 37 1,8 67 

Hogeschool Zuyd 0,06 33 2,0 66 0,05 30 2,1 63 

Wageningen Universiteit 0,02 13 2,8 36 0,03 19 3,2 61 

Hanzehogeschool Groningen 0,04 23 2,0 46 0,04 24 1,8 43 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 0,03 18 2,0 36 0,03 18 2,0 36 

Hogeschool Zeeland 0,02 12 2,3 28 0,02 13 2,4 31 

Hogeschool INHOLLAND 0,01 9 1,2 11 0,03 15 2,0 30 

Hogeschool Utrecht 0,16 89 1,3 116 0,02 14 2,0 28 

Stenden Hogeschool 0,02 10 2,0 20 0,02 12 1,8 22 

Avans Hogeschool 0,21 117 2,0 234 0,19 112 0,0 0 

Universiteit Maastricht 0,03 14 2,1 29 0,04 0 0,0 0 

Universiteit van Tilburg 0,00 2 1,0 2 0,00 2 0,0 0 
1 Centraliteit is gemeten aan de hand van de gestandaardiseerde closeness waarde 
2 De degree waarde is een optelsom van indegree en outdegree 
3 De gemiddelde frequentie is berekend aan de hand van de eigen opgegeven waarden (outdegree) 
4 De productwaarde is berekend aan de hand van de degree waarde en de gemiddelde intensiteit 
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Figuur 27. Samenwerking op aansluitingsgebied tussen vo- en ho-instellingen, uitgesplitst naar (i) pro
fielkeuze, (ii) studiekeuze, (iii) student-assistent, (iv) uitwisseling van docenten, (v) terugkoppeling, 
en (vi) anders 

Ho-instellingen en vo-scholen werken – ook in 2010 – veelvuldig samen op het gebied van 
studiekeuze, echter. De samenwerkingscategorieën die toenemen zijn student
assistentschappen en “anders”: toesturen krant (brochure), practicum-, excursiemogelijk
heden, onderwijs voor leerlingen, Wiskunde B-dagen, Its academy, LAPP-Top48, Wiskunde
toernooi, Junior TU Delft, PAL, Workshops en Bèta1op1. 

5.4 Hangt samenwerking samen met doorstroom? 

Het Sprint Programma beoogt uiteindelijk de uitstroom van bètatechnisch gediplomeerde 
studenten naar de arbeidsmarkt te vergroten. Die uitstroom naar de arbeidsmarkt wordt 
deels bepaald door de instroom in het hoger onderwijs: leerlingen die na het behalen van 
hun havo of vwo-diploma kiezen voor een bèta- of techniekopleiding. De instroom in het 
hoger onderwijs wordt op zijn beurt in belangrijke mate bepaald door – ten eerste - het 
aandeel vo-leerlingen dat kiest voor en ook eindexamen doet in een natuurprofiel (de “N
score”) en – ten tweede - het aandeel van deze leerlingen dat kiest voor een hogere bèta
technische vervolgopleiding (de “doorstroomquote”). Hier gaan we in op de mate van in
bedding (centraliteit) van een vo-school binnen het netwerk tussen ho-instellingen en vo
scholen enerzijds, en de doorstroom van betreffende school naar het bètatechnisch hoger 
onderwijs anderzijds. Daarnaast gaan we na of de mate (intensiteit) van samenwerking 
samenhangt met genoemde doorstroomquote. 

Allereerst de samenhang tussen inbedding en doorstroom. De maten voor centraliteit zijn 
berekend op het niveau van de afzonderlijke school. Deze maten geven weer hoe een 
school in het netwerk is ingebed. Op schoolniveau zijn de degree, closeness en between
ness maten relevant. Door relationele netwerkvariabelen te koppelen aan de bètaprestatie
indicatoren kunnen we toetsen in hoeverre statistische verbanden optreden. Verondersteld 
wordt dat een betere netwerkinbedding, uitgedrukt in de maten van centraliteit, gepaard 
gaat met hogere bètaprestaties. Als hypothese formuleren we: 

De mate van vakinhoudelijke en aansluitingssamenwerking (gemeten in degree, 
closeness en betweenness) tussen vo-scholen en ho-instellingen hangt samen met 
het aantal en aandeel (doorstroomquote) instromende bètastudenten vanuit de ha
vo en het vwo. 

48 Leiden Advanced Pre University Programme for Top Students (zie bijv. 
http://www.iclon.leidenuniv.nl/vwo-wo/pre). 
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Door de centraliteitsmaten per actor te kwantificeren en de doorstroomquote van betref
fende school te berekenen hebben we middels de (Pearson) correlatietoets bekeken in 
hoeverre samenhang optreedt. Tabel 17 geeft de correlatiecoëfficiënten van de toetsen, op 
basis van de meest recente doorstroomquotes (2009-2010). 

Tabel 17. Correlaties doorstroomquote en centraliteit 

Vakinhoudelijke samenwerking Op aansluiting gerichte samenwerking 

degree closeness between
ness degree closeness between

ness 
Havo 0,193* 0,062 0,063 0,201* 0,060 

Vwo 0,061 -0,070 0,009 0,051 -0,059 

0,050 

0,045 
* p < 0,05 

Twee correlaties blijken significant (aangeduid met *): die van de doorstroomquote met de 
degree waarden bij vakinhoudelijke en op aansluiting gerichte samenwerking, in beide ge
vallen op de havo. Ofwel, hoe meer relaties een middelbare school heeft met ho-
instellingen, des te groter het aandeel havisten dat doorstroomt naar een bètatechnische 
vervolgstudie in het hbo. 

In 2008 zijn we nagegaan of de mate van samenwerking correleert met de mate van in
stroom (QAP analyse). Deze analyse hebben we herhaald op basis van data van 2010, met 
behulp van een partiële correlatiemethode.49 Aldus kan worden vastgesteld in hoeverre de 
intensiteit van samenwerking tussen ho en vo voorspellende waarde heeft voor de feitelijke 
instroom van studenten van een vo-school naar een bepaalde ho-instelling. Als hypothese 
formuleren we: 

De vakinhoudelijke en op aansluiting gerichte samenwerking tussen vo-scholen en 
ho-instellingen hangt samen met het aandeel instromende bètastudenten en de af
stand tussen de actoren. 

De vraag is of de mate van samenwerking ook samenhangt met het doorstroomrendement 
naar bètatechnisch onderwijs. Naar verwachting speelt de factor afstand hierbij een be
langrijke, intermediaire rol. In eerdere metingen is al vastgesteld dat nabijheid een zwaar
wegende factor is in de samenwerking tussen vo-scholen en ho-instellingen. We hebben 
daarom een partiële correlatieanalyse uitgevoerd met afstand tussen vo-school en ho-
instelling als interveniërende (controle) variabele. Daaruit blijkt dat afstand in alle gevallen 
bepalend is. Om die reden is afstand meegenomen in het model. De non-parametrische 
correlaties zijn naast de uitsplitsing naar type netwerk (vakinhoudelijk en aansluiting) ook 
gedifferentieerd naar type instelling (hogeschool en universiteit).50 De resultaten van deze 
analyse op vakinhoudelijk gebied staan in Figuur 28 (hogescholen) en Figuur 29 (universi
teiten).51 

49 Reden hiervoor is de mogelijke interventie van de variabele afstand. Deze is als controlevariabele 
opgenomen. Bij de correlatietoets gaan we uit van specifieke celvulling in de matrices. Per cel is de 
intensiteit van een relatie tussen “ho-instelling x” en “vo-school y” aangegeven. Deze celvulling 
wordt vergeleken met zowel het aantal als het aandeel studenten dat slaagt voor het havo- of vwo
examen op “vo-school y” en vervolgens start met een bètatechnische vervolgopleiding op “ho-
instelling x”. 

50 Voor deze analyse zijn de 0-waardes niet meegenomen, omdat deze oververtegenwoordigd zijn in 
de dataset (ho-instellingen kunnen immers niet met elke vo-school contact onderhouden). 

51 Hierbij is samenwerking gecodeerd als dichotome variabele waardoor twee groepen relaties ont
staan: relaties waarin sprake is van samenwerking en relaties waarbij dat niet het geval is. Ren
dement is gecodeerd als het aantal studenten dat instroomt in een bètatechnische opleiding gecor
rigeerd naar het totaal aantal geslaagden. 
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afstand afstand 

‐0,431** ‐0,309** ‐0,396** ‐0,114** 

rendement samenwerking 

0,060** 

rendement samenwerking 

0,155** 

Legenda. * p < 0,05; ** p < 0,01. 

Figuur 28. Samenhang tussen afstand, samen- Figuur 29. Samenhang tussen afstand, samen
werking en doorstroom naar hogescholen op het werking en doorstroom naar universiteiten op het 
gebied van vakinhoudelijke samenwerking met gebied van vakinhoudelijke samenwerking met 
vo-scholen. vo-scholen. 

afstand afstand 

‐0,390** ‐0,309** ‐0,267** ‐0,114** 

rendement samenwerking 

0,091** 

rendement samenwerking 

0,059* 

Legenda. * p < 0,05; ** p < 0,01 

Figuur 30. Samenhang tussen afstand, samen- Figuur 31. Samenhang tussen afstand, samen
werking en doorstroom naar hogescholen op het werking en doorstroom naar universiteiten op het 
gebied van aansluiting. gebied van aansluiting. 

Zowel bij hogescholen als universiteiten blijkt afstand een factor van betekenis. Afstand 
correleert negatief met zowel vakinhoudelijke samenwerking en als doorstroomrendement. 
Naarmate een ho-instelling verder verwijderd is van een vo-school (de variabele ‘ afstand’ 
neemt dan toe) neemt dus de kans op samenwerking en substantiële doorstroom van stu
denten naar een bètatechnische opleiding tussen beide actoren fors af. Daarnaast bevatten 
de figuren ook correlatiecoëfficiënten voor de samenhang tussen samenwerking en rende
ment. Ook hier zien we significante, positieve correlaties: als actoren samenwerken aan
wezig neemt het doorstroomrendement toe. Met andere woorden: het loont om samen te 
werken. 

Op het gebied van aansluitingssamenwerking (Figuur 30 en Figuur 31) zien we een zelfde 
beeld als op vakinhoudelijk gebied. Zo correleert de factor afstand in beide gevallen signifi
cant met de mate van samenwerking. Hoe verder een vo-school en ho-instelling van elkaar 
verwijderd zijn, des te onwaarschijnlijker is het dat ze met elkaar samenwerken. Hoewel 
de correlatiecoëfficiënten tussen aansluitingssamenwerking en doorstroomrendement klei
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ner zijn dan op het gebied van vakinhoudelijke samenwerking zijn ook deze correlaties wel 
degelijk significant. Ook hier geldt dus: samenwerking loont. 

5.5 De belangrijkste resultaten op een rij 

We vatten de resultaten van de analyse van het netwerk tussen ho-instellingen en vo
scholen als volgt samen: 

•	 In de periode 2008-2010 heeft het vakinhoudelijk netwerk van samenwerkende 
ho-instellingen en vo-scholen zich verder verdicht tot een krachtig en coherent 
netwerk. De netwerkgroei is vooral herleidbaar op verdere uitbreiding van het vo
netwerk door de Sprintinstellingen. De uitbreiding van het netwerk gaat gepaard 
met intensivering van de onderlinge betrekkingen. Centrale actoren zijn in de uit
gangssituatie (2008) vooral de WUR, UU en in iets mindere de TUD en de RU. In 
2010 heeft de WUR haar centrale positie gehandhaafd, maar is het aantal ho-
instellingen dat – op enige afstand – ook een actieve netwerkpositie heeft opge
bouwd, iets toegenomen. Vooral universiteiten nemen een meer centrale positie in 
het netwerk in. 

•	 De UU en de WUR hebben het meest provincieoverstijgend relatiepatroon ontwik
keld. Zij ontpoppen zich daarmee als een landelijk opererende instelling op vakin
houdelijk gebied. Daarmee onttrekken ze zich aan het algemene beeld bij de ande
re ho-instellingen, waarbij actoren die zich dichter naar de buitenste ring toe be
wegen voornamelijk samenwerken met vo-scholen binnen de eigen provincie. 
Kortom: minder centraliteit gaat gepaard met meer regionaliteit. 

•	 Ho-instellingen lijken in toenemende mate een bewuste keuze te maken voor een 
diepte- (intensieve betrekkingen met een beperkt aantal vo-scholen) dan wel 
breedtestrategie (minder intensieve betrekkingen met veel vo-scholen) in hun vak
inhoudelijke betrekkingen met het vo. 

•	 De op aansluiting gerichte samenwerking tussen ho-instellingen en vo-scholen is in 
de periode 2008-2010 in termen van het aantal relaties sterk verdicht. Het aanslui
tingsnetwerk kent relatief weinig slijtage, de meeste relaties zijn behouden. De 
contactfrequentie neemt bovendien licht toe. Een ruime meerderheid van de rela
ties van ho-instellingen met vo-scholen ligt buiten het Universumnetwerk. Voor 
Sprintinstellingen vormt de Universumstatus van een vo-school geen criterium om 
samen te werken op aansluitingsgebied. De universiteiten nemen in het aanslui
tingsnetwerk over het geheel genomen een meer centrale positie in dan de hoge
scholen. De top-4 centrale actoren bestaat uit de UT, VU, UL en als meest centrale 
ho-instelling in het huidige aansluitingsnetwerk de UU (evenals in 2008). 

•	 In het aansluitingsnetwerk met de vo-scholen handhaaft de UU haar centrale posi
tie. Voor een substantieel deel (ca 20%) hebben deze relaties betrekking op de in
zet van student-assistentschappen (PAL’s), maar voor het grootste deel betreft het 
excursie- en practicummogelijkheden. De UvA combineert in dit netwerk de hoog
ste gemiddelde contactintensiteit met een stuk minder relaties (dan de UU). 

•	 Het aantal relaties van een vo-school met ho-instellingen beïnvloedt de instroom 
van havisten met een natuurprofiel naar bètatechnische vervolgopleidingen in het 
hbo positief. Met andere woorden, hoe meer relaties met ho-instellingen, des te 
groter het aandeel havisten dat doorstroomt naar een bètatechnische vervolgstudie 
in het hbo. 
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•	 Uit de consistentieanalyse – kijkend naar het percentage bevestigde relaties – dan 
blijkt dat er meer samenwerkingsrelaties tussen hoger onderwijsinstellingen en 
middelbare scholen zijn die slechts door één partij zijn aangehaald, dan relaties die 
vanuit beide perspectieven bevestigd zijn. De consistentiecijfers voor het materi
aalnetwerk wijken nauwelijks af van die van het aansluitingsnetwerk. We zien een 
duidelijk patroon: laagintensieve relaties worden veel vaker niet bevestigd vergele
ken met hoogintensieve relaties. Vanaf enkele keren contact per jaar neemt de 
kans toe dat een relatie daadwerkelijk door beide scholen als relatie wordt be
schouwd. 

•	 Samenwerking tussen een ho-instelling en een vo-school heeft – zowel vakinhou
delijk als gericht op verbetering van de aansluiting – een positief effect op de door
stroom van vo-leerlingen met een natuurprofiel naar hogere bètatechnische ver
volgopleidingen. In de relatie tussen samenwerking van een ho-instelling met een 
vo-school en het doorstroomrendement van die vo-school speelt de afstand tussen 
beide steeds een belangrijke, intermediaire rol. Naarmate een ho-instelling verder 
verwijderd is van een vo-school neemt dus de kans op samenwerking en substanti
ële doorstroom van studenten naar een bètatechnische opleiding tussen beide ac
toren fors af. Dit geldt zowel voor vakinhoudelijke als aansluitingssamenwerking. 
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6 Samenwerking tussen vo-scholen en 
bedrijven 

6.1 Inleiding 

Om het aantal bètatechnici in Nederland te vergroten is samenwerking van belang, niet al
leen in de onderwijsketen, maar ook – en vooral – tussen onderwijsinstellingen en bedrij
ven. Door deze samenwerking kunnen jongeren met eigen ogen zien dat er veel goede en 
interessante bètagerelateerde banen zijn. Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk, 
beoogt samenwerking tussen bedrijven en havo/vwo-scholen te faciliteren en te verster
ken. Via deze samenwerkingsrelaties worden uitdagende activiteiten opgezet die aansluiten 
op de bètavakken. Jet-Net is populair onder vo-scholen. Eind 2010 zijn er 175 scholen 
aangesloten, waaronder 128 Universumscholen en 11 Universumvolgscholen. Er is boven
dien een lange wachtlijst van 140 vo-scholen die graag Jet-Net school willen worden. Aan 
Jet-Net nemen 71 bedrijven deel. 

We onderscheiden twee typen activiteiten. Allereerst zijn er activiteiten gericht op verrij
king van lesstof (vakinhoudelijke samenwerking). Leerlingen beschouwen de stof van bèta
vakken vaak als droge theorie. De interesse van leerlingen wordt opgewekt wanneer deze 
theorie in combinatie met praktijkvoorbeelden wordt aangeboden. Bedrijven ontwikkelen, 
in samenwerking met scholen, klassikale projecten (zoals gastlessen of bedrijfsbezoeken) 
of begeleiden individuele leerlingen (bij profielwerkstukken). Het netwerk dat ontstaan is 
door het opzetten van deze activiteiten wordt besproken in 6.2. Daarnaast zijn er activitei
ten gericht op het zichtbaar maken van toekomstperspectieven voor leerlingen met een 
exact profiel. Deze activiteiten beogen leerlingen (via voorlichtingsdagen of profielkeuzebe
geleiding) te informeren over en enthousiasmeren voor een bètaloopbaan. Dit netwerk 
wordt beschreven in 6.3. 

Aangezien in deze studie zowel Jet-Net bedrijven als Universumscholen bevraagd zijn, zijn 
de data vanuit beide perspectieven in beginsel aan elkaar te koppelen.52 Toch is dit net
werk met name beschreven vanuit het perspectief van Universumscholen. Voor Jet-Net be
drijven, en dan met name bedrijven met meer dan een vestiging, blijkt het lastig gegevens 
over samenwerking met onderwijsinstellingen te verzamelen. Bij bedrijven zijn het vaak 
vele personen die samenwerkingsrelaties aan (kunnen) gaan. Bundeling van de juiste in
formatie is dan veelal bewerkelijk.53 Vandaar dat er gekozen is om wel het netwerk te be
schrijven, maar met nadruk op de data verkregen van vo-scholen. Waar dat interessant is 
zal dit beeld aangevuld worden met data van Jet-Net bedrijven. 

6.2 Samen bètatechnisch lesmateriaal ontwikkelen 

In de twee voorgaande netwerkstudies van het Platform Bèta Techniek (Makelen en Scha
kelen, en Haute cuisine) is de dynamiek van samenwerking tussen bedrijven en vo-scholen 

52 Dit in tegenstelling tot de twee eerdere studies (Makelen en Schakelen, en Haute Cuisine) waar het 
netwerk vanuit één perspectief (vanuit UP resp. Jet-Net) is beschreven. 

53 Zo meldde een contactpersoon bij Shell voorafgaand aan het invullen van de netwerksurvey dat zij 
geen volledig overzicht hebben van hun samenwerkingsrelaties, en dat hun scores in werkelijkheid 
waarschijnlijk hoger uitvallen. Een andere multinational, Philips, meldde ons dat het door ons ge
hanteerde terugkoppelmodel een eenzijdig beeld geeft van de onderwijsactiviteiten van Philips. Uit 
de survey blijkt niet dat Philips 30 deeltijdhoogleraren levert, een kleine 100 PhD-studenten onder
steunt en jaarlijks 700 hbo- en universitaire stagiaires aanneemt. 
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afzonderlijk beschreven vanuit het perspectief van zowel de vo-scholen als de bedrijven. 
Nu we in deze studie beschikken over netwerkdata vanuit beide perspectieven, kunnen we 
een meer volledig beeld geven van het netwerk (Figuur 32). 

Figuur 32. Het netwerk van vakinhoudelijk samenwerkende Jet-Net bedrijven en vo-scholen, 2010. 

In Figuur 32 zijn de samenwerkingsrelaties van 145 vo-scholen en 37 Jet-Net bedrijven 
weergegeven. Dit netwerk laat zich als geheel lastig vergelijken met de voorgaande net
werkstudies, om een paar redenen. In de afgelopen jaren zijn ook andere bedrijven gaan 
deelnemen aan Jet-Net. Bovendien is het aantal deelnemende Universumscholen toegeno
men (tranche 4 en 5) en hebben niet alle bedrijven en organisaties voor onderhavige stu
die de vragenlijst ingevuld geretourneerd. 

Wel valt op dat het aantal Jet-Net bedrijven dat vakinhoudelijk samenwerkt met vo-scholen 
verder is gegroeid. Vóór 2005 aan het Jet-Net programma bleek slechts 1 op de 3 Jet-Net 
bedrijven vakinhoudelijk samen te werken met vo-scholen. In 2008 was dat aandeel al op
gelopen tot 77%. Uit de huidige survey blijkt 83% van de Jet-Net bedrijven vakinhoudelijk 
met scholen samen te werken. Van de Universumscholen zegt 65% vakinhoudelijk samen 
te werken met Jet-Net bedrijven, een lichte stijging ten opzichte van 2007 (59%). Vóór het 
Universum Programma was dat slechts 33%. 

Verder inzoomend op de samenwerkingsverbanden wordt zichtbaar dat bedrijven nog 
steeds de voorkeur geven aan regionale samenwerking. Jet-Net bedrijf Tata Steel (voor
heen Corus), met vestiging in IJmuiden, werkt alleen samen met vo-scholen in Noord-
Holland; NAM (in Assen) werkt vooral samen met Drentse scholen. Omgekeerd treedt 
vooral bij organisaties met vestigingen in heel Nederland (denk aan DSM en Shell), regio
nale clustervorming minder op. 

Regionale clustervorming is vooral goed zichtbaar wanneer we de samenwerkingsrelaties 
weergeven exclusief vanuit het perspectief van Jet-Net bedrijven. Bij vergelijking van de 
samenwerkingsverbanden in de tijd (vóór toetreding aan Jet-Net, na toetreding in 2008 en 
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in 2010) wordt ook de dynamiek zichtbaar (Figuur 33). Daarnaast valt ook op dat we niet 
zozeer kunnen spreken van een netwerk, maar meer van clustervorming rond bedrijven. 
Dit is ook conform het programma Jet-Net, wat gericht is op 1-op-1 samenwerking tussen 
bedrijf en school en niet zozeer op netwerkvorming. Hierdoor ontstaan eilanden rondom 
Jet-Net bedrijven, waarbij enkele vo-scholen met twee Jet-Net bedrijven samenwerken en 
daardoor schakels vormen tussen de eilanden. 

Vóór toetreding tot Jet-Net (2007) 
Na toetreding, in 2008 

2010 

Figuur 33. De ontwikkeling van de vakinhoudelijke samenwerking van een aantal Jet-Net bedrijven 
met vo-scholen, in 2007, 2008 en 2010. 

Van de elf bedrijven die zowel nu als in 2008 aan Jet-Net deelnemen én op beide momen
ten de netwerksurvey hebben ingevuld, zijn de degree-waarden in 2010 in vijf gevallen ge
stegen, en bij vier bedrijven is de waarde gelijk gebleven.54 Bij de vijf bedrijven die aange

54 Twee Jet-Net bedrijven (Dow Benelux en Philips) hebben geen samenwerkingsrelaties aangegeven 
omdat het voor deze organisaties lastig bleek de netwerksurvey in te vullen. In de praktijk werken 
deze bedrijven wel degelijk samen met verschillende vo-scholen. 
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ven met meer scholen vakinhoudelijk samen te werken, loopt de aanwas uiteen van één 
(bijvoorbeeld MSD) tot tien extra samenwerkingsverbanden met vo-scholen (Tata Steel). 
Wel is bij drie (DSM, Movares, MSD) van deze vijf bedrijven de gemiddelde contactfrequen
tie gedaald. Deze bedrijven kiezen dus voor investeren in de ‘breedte’, ten koste van ‘diep
te’: samenwerken met meer scholen, maar met een lagere frequentie. Koninklijke Marine 
en Tata Steel hebben voornamelijk in de breedte geïnvesteerd, waarbij de intensiteit (diep
te) ook licht gestegen is. Van de vier bedrijven met een gelijk gebleven aantal samenwer
kingsverbanden is de gemiddelde contactfrequentie bij SABIC gedaald, bij Stork gelijk ge
bleven en bij CB&I Lummus en Unilever gestegen. 

De overall kwaliteit van de samenwerkingsrelaties (uitgedrukt in de P-waarde, te weten het 
product van de degree-waarde en de gemiddelde contactfrequentie) is in 2010 ten opzichte 
van 2008 licht gestegen. Wanneer Philips en Dow Benelux hierin buiten beschouwing wor
den gelaten (gegeven de onvolledige respons) kunnen we concluderen dat het product 
sterk is gegroeid, van 22 voor Jet-Net, via 95 in 2008 naar 132 in 2010. 

In ‘Makelen en schakelen’ is gevraagd met welke Jet-Net bedrijven vo-scholen samenwer
ken. Zo kon worden geanalyseerd welke Jet-Net bedrijven actief samenwerken. Figuur 34 
visualiseert het resultaat van dezelfde exercitie in 2010. 

Legenda. Alle vo-scholen zijn op de buitenste ring, bedrijven in de cirkel geplaatst, hoe dichter in het 
midden, hoe centraler de positie in het netwerk. 
Figuur 34. Met welke Jet-Net bedrijven werken vo-scholen in 2010 samen? 

Philips, Shell, Wetsus en Tata Steel blijken in 2010 de meeste samenwerkingsrelaties te 
onderhouden met Universumscholen. Wetsus uitgezonderd, waren dit ook in 2008 de be
drijven met de meeste samenwerkingsverbanden. Vo-scholen hebben Wetsus in de afgelo
pen jaren dus steeds meer gevonden als interessante samenwerkingspartner. 

Aan Universumscholen is ook de vraag voorgelegd met welke andere bedrijven en organi
saties (dan Jet-Net bedrijven) zij samenwerken. Van de Universumscholen geeft 36% aan 
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ook met organisaties buiten Jet-Net samen te werken. De variëteit van die organisaties is 
groot. In totaal noemen Universumscholen tientallen organisaties, van kleine lokale bedrij
ven tot multinationals. Slechts weinig organisaties worden door meer dan een vo-school als 
samenwerkingspartner genoemd; alleen Norit (3x) en ECN (3x) worden meer dan twee 
keer genoemd.55-56 Veel organisaties zijn publieke instellingen (ECN, NLR, KNMI, Staats
bosbeheer) en in het bijzonder regionale publieke instellingen (gemeenten, waterschappen 
en provincies). Scholen werken bij voorkeur samen met nabije organisaties, in de regio. 

6.3	 Betere aansluiting op de bètatechnische praktijk: beroepsoriënta
tie 

Het tweede samenwerkingsdomein in het netwerk van Jet-Net bedrijven en vo-scholen be
treft het informeren over en enthousiasmeren voor een bètaloopbaan (Figuur 35). 

Figuur 35. Het aansluitingsnetwerk tussen Jet-Net bedrijven en vo-scholen, in 2010. 

Het aansluitingsnetwerk is groter dan het vakinhoudelijke samenwerkingsnetwerk, zowel in 
termen van het aantal Jet-Net bedrijven (42), scholen (161) als het aantal relaties (277).57 

Aangezien het aantal actoren en het aantal relaties gelijk op gegroeid zijn, is de netwerk
dichtheid ten opzichte van 2008 gelijk gebleven (1,35%). Ook hier valt de groei van het 
netwerk – of liever: clustervorming rond bedrijven - op: Jet-Net bedrijven werken steeds 
meer met vo-scholen samen om scholieren zicht te geven op loopbaanmogelijkheden. De 
meeste (91%) Jet-Net bedrijven werken in 2010 op het gebied van beroepsoriëntatie sa
men met vo-scholen, meer dan in 2008 (76,2%) en een stuk meer dan vóór hun deelname 
aan Jet-Net (38,1%). Ook het aantal met Jet-Net bedrijven samenwerkende scholen is ge
groeid. Van de Universumscholen geeft 80% aan met ten minste één Jet-Net bedrijf samen 

55 Dit zijn wellicht voor de hand liggende toetreders tot het Jet-Net netwerk.

56 Urenco, een Jet-Net bedrijf, kon in de vragenlijst niet aangevinkt worden als samenwerkingspartner. 


Hierdoor is Urenco niet meegenomen in de visualisaties. Dat het toch een belangrijke samenwer
kingspartners is blijkt uit het feit dat Urenco vier keer is genoemd als partner (naast de voorgepre
senteerde lijst met Jet-Net bedrijven). 

57 Wederkerige relaties – dat wil zeggen een samenwerkingsverband dat zowel door een vo-school als 
een Jet-Net bedrijf als zodanig wordt genoemd - zijn hierbij als één relatie geteld. 
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te werken. In 2007 was dit nog maar 64%, en voor de lancering van het Universum Pro
gramma slechts 38%. 

Vóór toetreding tot Jet-Net Na toetreding, in 2008 

Na toetreding, in 2010 

Figuur 36. De ontwikkeling van de vakinhoudelijke samenwerking van een aantal Jet-Net bedrijven 
met vo-scholen, in 2007, 2008 en 2010. 

Figuur 36 toont de ontwikkeling van de op aansluiting gerichte samenwerking van een aan
tal Jet-Net bedrijven met vo-scholen, in 2007, 2008 en 2010. Vanuit het perspectief van 
Jet-Net bedrijven wordt duidelijk dat de clusters rond bedrijven steeds meer verweven ra
ken. Meer en meer scholen werken met twee of meer bedrijven samen. Ook in vergelijking 
met het op vakinhoudelijke samenwerking gerichte netwerk is het aansluitingsnetwerk 
dichter. Voor de bètagerelateerde beroeps- en praktijkoriëntatie prefereren scholen sa
menwerking met meerdere Jet-Net bedrijven (gemiddeld met 1,7 Jet-Net bedrijven, bij 
vakinhoudelijke samenwerking is dat gemiddelde 1,2). De intensiteit van de samenwer
kingsrelaties is daarbij nagenoeg gelijk. Bij ontwikkeling van nieuw lesmateriaal hebben 
vo-scholen kennelijk minder behoefte aan samenwerking met meerdere bedrijven, moge
lijk omdat hiervoor één samenwerkingsrelatie al kan volstaan. Voor beroeps- en praktijko
riëntatie is het juist handig om met meer partijen samenwerkingsverbanden aan te gaan. 
Zo krijgen leerlingen een breder palet aan loopbaanmogelijkheden te zien. Evenals het ge
val is bij vakinhoudelijke samenwerking heeft de samenwerking op aansluitingsgebied 

interactie 69Dialogic innovatie ●



hoofdzakelijk een regionaal karakter (in voorgaande jaren was dit ook al zo). Uitzonderin
gen zijn Shell en DSM – niet verwonderlijk, daar deze bedrijven meer vestigingen verspreid 
over Nederland hebben. 

Het aantal vo-scholen waarmee Jet-Net bedrijven samenwerken en de intensiteit waarmee 
dat gebeurt, lopen flink uiteen. Gemiddeld werken Jet-Net bedrijven samen met 5,9 vo
scholen. De spreiding is echter groot. Sommige bedrijven kiezen bewust voor samenwer
king met een paar scholen, maar dan wel met een hoge intensiteit. Andere bedrijven wer
ken liever samen met meer scholen, veelal met een lagere frequentie. Zo werkt de Ko
ninklijke Marine met drie scholen samen, maar is er wel wekelijks contact; daarentegen 
kiest Tata Steel voor samenwerking met 15 scholen, met enkele keren per jaar contact. 

Uit vergelijking met eerdere samenwerkingspatronen blijkt bovendien de nodige dynamiek. 
Van alle Jet-Net bedrijven heeft alleen Stork hetzelfde aantal samenwerkingsrelaties als in 
2008. Bij de andere bedrijven overweegt de groei van samenwerking, veelal in de breedte 
(meer samenwerkingsrelaties), soms in de diepte (hogere intensiteit) en soms in zowel de 
breedte als de diepte. Zoals opgemerkt valt hier Tata Steel op, met tien extra samenwer
kingsrelaties. Uitgaande van vergelijking van de bedrijven die in 2010 en 2008 de vragen
lijst hebben ingevuld is het product (indicator voor de kwaliteit) dan ook flink gestegen: 
van 33 voor toetreding tot Jet-Net, via 104 in 2008 naar 156 in 2010. 

Uit de respons van de Universumscholen is af te leiden dat Philips kan worden aangemerkt 
als het Jet-Net bedrijf waar het meest mee wordt samengewerkt: dit bedrijf wordt 22 keer 
genoemd als samenwerkingspartner door 121 verschillende Universumscholen (Figuur 
37).58 Ten opzichte van de vorige meting (in 2008) is over het geheel genomen weinig ver
andering opgetreden: dezelfde bedrijven zijn het meest actief in het Jet-Net – vo-netwerk; 
Philips, Shell, Tata Steel, Royal Haskoning, DSM en NXP. Al deze bedrijven worden ten 
minste tien keer genoemd door Universumscholen. 

Uiteraard werken vo-scholen ook samen met niet Jet-Net bedrijven om hun leerlingen een 
realistisch beeld te geven van de bètatechnische beroepspraktijk, verhoudingsgewijs vaker 
dan bij vakinhoudelijke samenwerking het geval is. In totaal noemen 65 van de 121 Uni
versumscholen (ofwel 54%) één of meer andere bedrijven. Het aantal organisaties dat 
door meerdere scholen wordt genoemd is echter gering: acht organisaties worden twee 
keer genoemd en drie organisaties (Arcadis, ECN en Norit) worden drie keer genoemd. Ook 
in dit netwerk werken scholen veel samen met gemeenten en waterschappen in de regio. 

58 Niet alle Jet-Net bedrijven hebben de netwerksurvey ingevuld. De centraliteit van Jet-Net bedrijven 
in het netwerk kan daarom het best beoordeeld worden op basis van de respons van de Univer
sumscholen.  
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Figuur 37. De centraliteit van Jet-Net bedrijven in het aansluitingsnetwerk met Universumscholen, 
2010. 

6.4 De belangrijkste resultaten op een rij 

We vatten de resultaten van de analyse van het netwerk tussen vo-scholen en (Jet-Net) 
bedrijven als volgt samen: 

•	 Zowel het aantal vo-scholen als Jet-Net bedrijven met een actieve rol in het net
werk blijft groeien. Op vakinhoudelijk gebied werken twee van de drie Universum
scholen (65%) samen met Jet-Net bedrijven. In 2007 was dit 59% en in de periode 
vóór het Universum Programma slechts 33%. Jet-Net bedrijven geven een verge
lijkbare groei aan: van de Jet-Net bedrijven werkt 83% samen met vo-scholen op 
vakinhoudelijk gebied (77% in 2008, en 33% in de periode voor het Jet-Net pro
gramma). Op aansluitingsgebied is de samenwerking nog sterker toegenomen. Vier 
van de vijf Universumscholen onderhoudt samenwerkingsrelaties met één of meer 
Jet-Net bedrijven. In 2007 was dit 64% en 38% in 2005. Van de Jet-Net bedrijven 
werkt zelfs 90% met ten minste één school samen (in 2008 was dit 76,3%, daar
voor 38,1%). 
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•	 Het zijn dezelfde grote bedrijven die in 2010 een actieve rol spelen als in 2008. 
Opvallende stijger in het vakinhoudelijke netwerk is Wetsus. In 2008 had Wetsus 
slechts enkele samenwerkingsrelaties, in 2010 heeft het zich ontwikkeld tot een 
van de meer actieve spelers in het Jet-Net – vo-netwerk. 

•	 De clustering rond bedrijven laat nog steeds een sterke voorkeur zien voor regio
nale samenwerking. Dit komt mede door de 1-op-1 samenwerking tussen het be
drijf en de school. 

•	 Over het geheel genomen zijn er meer samenwerkingsverbanden op het gebied 
van aansluiting dan vakinhoudelijke relaties. Zowel vo-scholen als Jet-Net bedrij
ven leggen in hun samenwerking prioriteit bij activiteiten gericht op beroeps- en 
praktijkoriëntatie.  
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7 Samenwerking tussen ho-
instellingen en bedrijven 

7.1 Inleiding 

Het Platform Bèta Techniek beoogt met haar programma´s een substantiële groei van de 
uitstroom van bètatechnisch gediplomeerde arbeidskrachten naar de arbeidsmarkt. In dit 
streven is samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven een belangrijk aangrij
pingspunt, vooral via Jet-Net. Het gaat daarbij niet alleen om samenwerking tussen bedrij
ven en vo-scholen, maar ook tussen ho-instellingen en Jet-Net bedrijven, bijvoorbeeld door 
bij te dragen aan de inhoud van bachelor- en mastercurricula en het bieden van een realis
tisch beeld van de bètatechnische arbeidsmarkt aan studenten.  

In dit hoofdstuk staat de samenwerking tussen ho-instellingen en Jet-Net bedrijven cen
traal, zowel in de vakinhoudelijke zin (7.2) als in de zin van een betere aansluiting (7.3). 
We belichten deze samenwerking vanuit beider perspectief, maar benadrukken netwerkda
ta van de Sprintinstellingen. 

7.2 Samen bètatechnisch lesmateriaal ontwikkelen 

De vakinhoudelijke samenwerking tussen bedrijven en ho-instellingen richt zich op de ont
wikkeling van nieuw bètatechnisch lesmateriaal. Zo vormt praktijkkennis vanuit de bedrij
ven een belangrijke aanvulling op de ‘theoretische’ inhoud van bachelor- en mastercurricu
la, bijvoorbeeld in de vorm van inzet van personeel van het bedrijf voor het verzorgen van 
colleges en het aanbieden van realistische opdrachten voor praktijkonderwijs. 

Vergelijking in de tijd wordt bemoeilijkt doordat de deelname van bedrijven aan Jet-Net in 
de loop van de tijd verandert. Duidelijk is wel dat de groei van het netwerk zich voortzet. 
Waar vóór 2007 slechts 30% van de bedrijven betrokken was bij de ontwikkeling van les
materiaal in samenwerking met ho-instellingen, was dit aandeel in 2008 al toegenomen tot 
57,1% en in 2010 opgelopen tot 65,2%. Niet alleen zijn er meer Jet-Net bedrijven vakin
houdelijk gaan samenwerken, ze werken ook intensiever en met meer ho-instellingen sa
men. Gemiddeld werkt een Jet-Net bedrijf in 2010 samen met 7,46 ho-instellingen, dit was 
5,0 ho-instellingen in 2008 en 2,86 vóór 2007. De samenwerking heeft ook aan intensiteit 
gewonnen, van gemiddeld 1,20 vóór 2007, via 1,78 in 2008 tot 1,99 in 2010. Vanuit 
Sprintperspectief is eenzelfde groei waarneembaar: in 2008 werkten twee op de drie 
Sprintinstellingen samen met ten minste één Jet-Net bedrijf, in 2010 is dit 83%. 

Figuur 38 geeft de positie van Sprintinstellingen weer in hun vakinhoudelijke samenwer
king met Jet-Net bedrijven. 

Het aantal samenwerkingsrelaties geeft een indicatie met welke Jet-Net bedrijven het 
meest wordt samengewerkt. De variëteit daarin blijkt groot. Zeven Jet-Net bedrijven wor
den door Sprintinstellingen niet genoemd als samenwerkingspartner59, terwijl drie bedrij
ven (meer dan) tien keer worden genoemd (Philips, Shell en DSM). Tabel 18 geeft de top
10 van met het ho samenwerkende Jet-Net bedrijven weer. Het blijken voornamelijk multi
nationals en grote publieke kennisinstellingen te zijn die vakinhoudelijke met veel ho

59 EdeA, Institute for Environmental Studies (IVM), LVM Beek/Tessenderlo Group, Transtrend en Van 
Gansewinkel Limburg. MaxGrip en Simac Techniek werken zelf samen met 5 resp. 4 ho-instellingen. 

Dialogic innovatie ● interactie 73 



instellingen samenwerken. Kleinere organisaties werken niet of nauwelijks samen met ho-
instellingen, terwijl zij vaak wel samenwerken met vo-scholen. Deze voorkeur hangt ver
moedelijk samen met de geringere capaciteit van kleinere bedrijven en instellingen die hen 
dwingt tot een efficiënte inzet van tijd en middelen in de samenwerking met vo-scholen, in 
lijn met het Jet-Net programma. 

Figuur 38. De centraliteit van ho-instellingen in het samenwerkingsnetwerk met Jet-Net bedrijven, in 
2010. 

De HAN volgt een breedtestrategie in haar samenwerking, met achttien Jet-Net bedrijven, 
met een relatief lage intensiteit (gemiddeld 1,75). De WUR daarentegen verkiest relatief 
hoogfrequente samenwerking (gemiddeld 4.29) met een kleiner aantal bedrijven. Uiteraard 
werken ho-instellingen ook samen met bedrijven en instellingen die niet deel uitmaken van 
Jet-Net. Sprintinstellingen is daarom ook gevraagd om (maximaal) tien niet Jet-Net organi
saties te noemen waarmee zij het meest frequent samenwerken. In totaal noemen de 
Sprintinstellingen een grote variëteit van 290 bedrijven en organisaties, waarvan 268 
slechts eenmaal. De focus ligt opnieuw op regionale samenwerking; ho-instellingen noe
men veelal organisaties in dezelfde regio. Tabel 19 presenteert de acht bedrijven die meer 
dan twee keer zijn genoemd. 
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Tabel 18. Het aantal vakinhoudelijke 
samenwerkingsrelaties van Jet-Net 
bedrijven met ho-instellingen, in 
2010. 

Jet-Net bedrijf # 

Philips 14 

DSM 11 

Shell 10 

Rijkswaterstaat 9 

TNO 9 

Unilever 8 

Wetsus 8 

AkzoNobel 7 

Océ Technologies 7 

Royal Haskoning 7 

Verondersteld kan worden dat hogescholen een grotere 
beroeps- en praktijkgerichtheid hebben en op grond 
daarvan meer dan universiteiten de samenwerking met 
Jet-Net bedrijven zullen zoeken. Voor hogescholen kan 
de aansluiting van de curricula op de beroepspraktijk 
ook als meer relevant worden aangemerkt. Figuur 38 
bevestigt deze veronderstelling: de meest centrale ho-
instellingen zijn hogescholen. Van de vijf ho-
instellingen die aangeven op het gebied van materiaal
ontwikkeling niet samen te werken met Jet-Net bedrij
ven (en dus in de Figuur aan de rand van de cirkel 
staan), zijn er vier universiteit en slechts één hoge
school60. Gemiddeld werken hogescholen met 8,3 Jet-
Net bedrijven samen, universiteiten met 4,9 Jet-Net 
bedrijven. Daar staat tegenover dat universiteiten wel 
intensiever samenwerken met Jet-Net bedrijven dan 
hogescholen (2,84 vs. 2,25). Universiteiten investeren 
in hun samenwerking met Jet-Net bedrijven dus meer 
in de diepte, terwijl hogescholen meer in de breedte 
investeren. Figuur 39 illustreert dit. 

Legenda. De cijfers ‘in’ de pijlen geven de intensiteit van de samenwerking aan (1=laag; 5=hoog; cf. 
2.3.1). 

Figuur 39. Vakinhoudelijke samenwerking van de HAN en de WUR met Jet-Net bedrijven, in 2010 . 

60 Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Maastricht, Universiteit 
Tilburg en Vrije Universiteit Amsterdam. 
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Tabel 19. Niet Jet-Net bedrijven waarmee ho- Tenslotte is aan Sprintinstellingen gevraagd welke 
instellingen vakinhoudelijk vaak samenwerken, 2010. vorm de vakinhoudelijke samenwerking met bedrij

ven aanneemt. Daarbij is onderscheid gemaakt tus
sen vier typen van samenwerken:  

Bedrijf # 

Grontmij 6 

Ballast Nedam 5 

Arcadis 4 

DHV 3 

Logica 3 

TenneT 3 

1. Het maken van realistische (praktijk)opdrachten 
voor projectonderwijs; 

2. Ontwikkeling van lesmateriaal; 
3. Inzet van personeel van het bedrijf voor 

(gast)colleges/practica op de ho-instelling, en 
4. Anders (zelf te definiëren). 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

Opdracht Materiaal Personeel Anders 

2008 

2010 30% 

20% 

10% 

0% 

Figuur 40. Waarop is vakinhoudelijke samenwerking tussen ho-instellingen en Jet-Net bedrijven ge
richt? (in %, in 2008 en 2010). 

De meeste samenwerkingsrelaties richten zich, net als in 2008, op het aanbieden van rea
listische opdrachten voor projectonderwijs (Figuur 40). Bedrijven kunnen hier een goede 
aanvulling geven op het curriculum. Door samenwerking met bedrijven worden ho-
instellingen beter in staat gesteld om lesmateriaal zo te ontwikkelen dat een goede inhou
delijke aansluiting wordt verkregen op de behoeften vanuit bedrijven (hbo en wo) en de 
wetenschap (wo). Ho-instellingen hebben dan ook de neiging om hun samenwerkingsver
banden vooral te richten op het aanleveren van praktijkcases binnen het curriculum – waar 
(Jet-Net) bedrijven de grootste bijdrage kunnen leveren. 

Tabel 20. Waarop is vakinhoudelijke samenwerking Gegeven de sterkere inbedding van ho-
met Jet-Net bedrijven gericht, naar universiteiten vs. gescholen in het netwerk tussen ho en 
hogescholen? (in %, in 2010). 

Hogescholen Universiteiten 

Opdracht 79,3% 20,7% 

Materiaal 87,8% 12,2% 

Personeel 77,2% 22,8% 	

Jet-Net bedrijven is het niet verwonder-
lijk dat het hbo-aandeel in de onder
scheiden vormen van samenwerken 
overweegt (Tabel 20). 

Toch is het aandeel van hogescholen groter dan verwacht zou mogen worden op grond van 
verschillen tussen hogescholen en universiteiten in het gemiddeld aantal samenwerkingsre
laties. Hogescholen zijn overall verantwoordelijk voor bijna 80% van de relaties gericht op 
formulering van opdrachten voor projectonderwijs en op inzet van personeel voor gastcol
leges. 
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7.3 Verbeteren van de aansluiting op de praktijk: beroepsoriëntatie 

De op verbetering van de aansluiting gerichte samenwerking tussen ho-instellingen en Jet-
Net bedrijven focust op betere kennismaking en oriëntatie van studenten op de bètatechni
sche beroepspraktijk. Zo kunnen bedrijven stageovereenkomsten afsluiten of business 
courses aanbieden aan studenten. Van de Jet-Net bedrijven geeft 82,6% aan één of meer 
samenwerkingrelaties te onderhouden op dit vlak, een lichte stijging ten opzichte van 2008 
(76,2%) maar een substantieel verschil met 2005 (37,5%). Ook de intensiteit van de sa
menwerking (in termen van contactfrequentie) is toegenomen, van 1,38 in 2005, via 1,55 
in 2008 tot 1,96 in 2010. Vanuit het perspectief van de Sprintinstellingen is een soortgelij
ke groei waarneembaar. In 2008 werkte slechts de helft van de Sprintinstellingen samen 
met Jet-Net bedrijven ter verbetering van de aansluiting op de bètatechnische beroeps
praktijk, in 2010 is dit toegenomen tot 77%. 

Het algemene beeld is dus dat ho-instellingen en Jet-Net bedrijven gemiddeld meer en in
tensiever samenwerken op aansluitingsgebied. Rond deze gemiddelde trend zien we wel 
grote variëteit tussen Jet-Net bedrijven. Ruim 15% van deze bedrijven geeft in 2010 aan 
niet met ho-instellingen samen te werken op aansluitingsgebied, terwijl omgekeerd ruim 
een op de vier bedrijven aangeeft met meer dan tien ho-instellingen samen te werken. De 
Jet-Net bedrijven die wel met het ho samenwerken laten bovendien verschillende patronen 
zien. Sommige bedrijven kiezen voor een breedtestrategie: veel samenwerkingsrelaties 
met een lage frequentie (bijvoorbeeld DSM, in Figuur 41); andere voor een dieptestrategie: 
relatief intensieve samenwerking met maar enkele ho-instellingen (bijvoorbeeld Unilever). 
Dezelfde afweging zien we ook bij ho-instellingen in hun samenwerkingsstrategie met vo
scholen (5.3). 

Figuur 41. Breedte- en dieptestrategieën van Jet-Net bedrijven in de op betere aansluiting gerichte 
samenwerking met ho-instellingen: DSM vs. Unilever (2010). 

Verschillen in samenwerkingspatronen doen zich ook voor tussen hogescholen en universi
teiten. Hogescholen onderhouden zowel meer als intensievere relaties met Jet-Net bedrij
ven dan universiteiten. Gemiddeld werken hogescholen met 7,6 Jet-Net bedrijven samen 
met een intensiteit van 2,18, tegenover gemiddeld 3,8 relaties met een intensiteit van 1,89 
bij de universiteiten. 
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In het op aansluiting gerichte samenwerkingsnetwerk tussen ho-instellingen en Jet-Net be
drijven is die meer actieve opstelling van hogescholen goed zichtbaar (Figuur 42). Vooral 
de hogescholen nemen een centrale positie in het netwerk in. Echter met drie uitzonderin
gen: TU/e, TUD en UT, verenigd in 3TU en met de ambitie om “tot de absolute top van Eu
ropa behoren door (i) door uitstekend geschoolde personen af te leveren en (ii) innovaties 
te genereren die de Nederlandse kenniseconomie zullen versterken”61. Vooral voor realisa
tie van het tweede punt is een aansluiting van de opleiding op behoeften van bedrijven es
sentieel. 

Figuur 42. Het op betere aansluiting gerichte samenwerkingsnetwerk tussen ho-instellingen en Jet-Net 
bedrijven, in 2010. 

Het aansluitingsnetwerk tussen ho-instellingen en Jet-Net bedrijven is kleiner dan het vak
inhoudelijke netwerk tussen deze twee groepen. De Sprintinstellingen noemen in totaal 25 
minder samenwerkingsverbanden (12%) dan bij het vakinhoudelijke netwerk. Shell is in dit 
opzicht een uitschieter: vijf Sprintinstellingen noemen Shell als partner in het aansluitings
netwerk, tegenover tien instellingen in het vakinhoudelijke netwerk. Het lijkt erop dat 

61 Bron: www.3tu.nl 
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Sprintinstellingen de voorkeur geven aan vakinhoudelijke samenwerking met Jet-Net be
drijven, boven die gericht op aansluiting. 

Tabel 21. Jet-Net bedrijven naar het In vergelijking met Tabel 18 worden de meest actieve 
aantal keren dat ho-instellingen hen Jet-Net bedrijven in het aansluitingsnetwerk iets minder 
noemen als samenwerkingspartner vaak genoemd door ho-instellingen als samenwerkings
in het aansluitingsnetwerk, in 2010. 

Jet-Net bedrijf # 

DSM 11 

Philips 11 

AkzoNobel 8 

Tata Steel 8 

Siemens 7 

Unilever 7

Océ Technologies 6

Rijkswaterstaat 6 

Schiphol Group 6 

Teijin Aramid 6

Thales Nederland 6 

TNO 6 

Wetsus 6 

partner (Tabel 21). 

De Jet-Net bedrijven hebben hierop een andere visie. Zij 
noemen juist meer relaties met ho-instellingen op het 
gebied van aansluiting dan op vakinhoudelijk gebied 
(151 resp. 112). Dit heeft waarschijnlijk te maken met 
framing. Een voorbeeld ter verduidelijking. Wanneer een 
expert van een Jet-Net bedrijf een gastcollege geeft, 
kan de ho-instelling dit zien als (vakinhoudelijke) aan
vulling op het bestaande curriculum, terwijl het Jet-Net 
bedrijf deze bijdrage ziet als een activiteit die primair 
gericht is op impuls voor de beroepsoriëntatie. De wijze 
waarop het gastcollege wordt geïnterpreteerd wordt be
paald door het perspectief van degene die interpreteert. 

Samenwerking tussen Sprintinstellingen en bedrijven 
reikt verder dan alleen Jet-Net bedrijven. Om zicht te 
krijgen op samenwerkingspartners buiten Jet-Net is 
Sprintinstellingen gevraagd een top-10 te geven van 
partners in niet Jet-Net bedrijven of instellingen. 

De Sprintinstellingen noemen – met een hoge mate van spreiding – in totaal 237 verschil
lende bedrijven en instellingen, waarvan 216 een keer. Vijf bedrijven worden meer dan 
twee keer genoemd, waarvan twee ingenieursbureaus: Grontmij (5x), Arcadis, ECN, en No-
rit (alle 3x).62 

Om een indruk te krijgen van de aard van aansluitingsactiviteiten hebben we gevraagd om 
dit te specificeren, op basis van de volgende typen van samenwerking: 

1. Praktijk- en beroepsoriëntatie (bijv. stages en afstudeeropdrachten); 
2. Promotie van opleidingen gericht op de bedrijfstak, en  
3. Andere soorten van aansluitingsactiviteiten (zelf aan te geven). 

62 Al deze bedrijven kunnen aangemerkt worden als potentiële Jet-Net bedrijven. 
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Figuur 43. Typen van aansluitingsactiviteiten door (Jet-Net)bedrijven voor ho-instellingen, in 2008 en 
2010. 

Sprintinstellingen blijken in de periode 2008-2010 meer te zijn gaan samenwerken op het 
gebied van praktijk- en beroepsoriëntatie, en iets minder op het gebied van de promotie 
van opleidingen. De grootste stijging is echter te zien bij “anders”. Vergeleken met vakin
houdelijke samenwerking is de categorie “anders” op aansluitingsgebied minder gevarieerd 
en wordt vooral ingezet op deelname aan commissies en raden (denk aan participatie in 
een beroepenveldcommissie of een raad van advies). 

7.4 De belangrijkste resultaten op een rij 

De netwerkanalyse levert als voornaamste resultaten voor het aansluitingsnetwerk tussen 
ho-instellingen en Jet-Net bedrijven het volgende op: 

•	 Zowel het vakinhoudelijke als het aansluitingsnetwerk tussen ho-instellingen en 
Jet-Net bedrijven is in de periode 2008-2010 verder gegroeid, hoewel het groei
tempo wel ten opzichte van de startperiode enigszins is afgevlakt. Het aandeel van 
de ho-instellingen en van de Jet-Net bedrijven die aangeven deel uit te maken van 
dit netwerk, is toegenomen. 

•	 De aanvulling van bedrijven op de bestaande bachelor- en mastercurricula bestaat 
vooral uit de inbreng van realistische opdrachten voor (bètatechnisch) projecton
derwijs. Van de samenwerkingsrelaties tussen ho-instellingen en Jet-Net bedrijven 
heeft 78% betrekking op deze vorm van samenwerking. 

•	 Bedrijven en instellingen interpreteren hun samenwerkingsrelaties verschillend. 
Jet-Net bedrijven zien verbetering van de aansluiting als primaire focus van hun 
samenwerking met ho-instellingen, terwijl Sprintinstellingen die samenwerking 
meer in vakinhoudelijke termen definiëren. Waarschijnlijk worden bepaalde relaties 
door Sprintinstellingen als vakinhoudelijk gedefinieerd, terwijl een bedrijf deze re
laties primair beschouwt als een middel om de aansluiting op de bètatechnische 
beroepspraktijk te verbeteren. Zo zal een bedrijf een gastcollege eerder definiëren 
als een aansluitingsinitiatief, terwijl een ho-instelling dezelfde activiteit kan be
schouwen als een primair vakinhoudelijke activiteit. 

•	 Vooral de grote (Jet-Net)bedrijven maken deel uit van het netwerk. Veel kleine(re) 
Jet-Net bedrijven werken niet of nauwelijks met Sprintinstellingen, terwijl ze wel 
met vo-scholen samenwerken. Kleine bedrijven hebben de neiging hun meer be
perkte middelen zo goed mogelijk in te zetten en geven (gemiddeld), in lijn met 
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het Jet-Net programma, de voorkeur aan samenwerking met vo-scholen boven ho-
instellingen. 

•	 Door verschillen in focus tussen hogescholen (primair praktijk- en toepassingsge
richt) en universiteiten (met een primair onderzoeksmatige en wetenschappelijke 
insteek) nemen hogescholen in doorsnee een meer centrale plaats in het netwerk 
tussen ho-instellingen en (Jet-Net)bedrijven in. 
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8 Overige samenwerkingsverbanden 
in de onderwijsketen 

8.1 Samenwerking met basisscholen 

De onderwijsketen start in het primair onderwijs: in hun jonge jaren kunnen kinderen al 
geënthousiasmeerd worden voor wetenschap en techniek. Juist door leerlingen te laten ex
perimenteren en practica te geven wordt hun beeld van de toepassingsmogelijkheden van 
bèta en techniek in al zijn breedte en variëteit beter ingekleurd. Om die reden ondersteu
nen – bijvoorbeeld – vo-scholen basisscholen in hun verzorgingsgebied (ook met het oog 
op aantrekken van nieuwe leerlingen) door middel van technieklessen en proeflessen 
scheikunde door oud-leerlingen op hun oude basisschool. Maar ook de samenwerking tus
sen Pabo-opleidingen en technische afdelingen van ho-instellingen neemt toe. Zo kunnen 
docenten in spe beter worden toegerust op het geven van interessante technieklessen in 
het basisonderwijs. 

In de netwerkvragenlijst die aan Universumscholen (vo) is voorgelegd, staan ook een aan
tal vragen over hun relaties met basisscholen. Zij die verwachten dat deze vo-scholen in
tensief contact onderhouden met basisscholen in de omgeving om zich te profileren en ba
sisscholieren te interesseren voor hun school, komen bedrogen uit. Een aanzienlijk deel 
van de Universumscholen (43%) werkt niet samen met primair onderwijs (Figuur 44). 
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Figuur 44. Samenwerkingsrelaties van Universumscholen met basisscholen 

Ruim een op de vier Universumscholen heeft daarentegen meer dan vijf samenwerkings
partners in het primair onderwijs specifiek gericht op bètatechnisch onderwijs. Bovendien 
blijken veel contacten met basisscholen nog in het aanloopstadium te verkeren. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan vo-leerlingen die een proefles op bètatechnisch gebied verzorgen 
op hun oude basisschool, of aan het bezoek van basisschoolleerlingen aan science floors op 
vo-scholen. Er worden op dit moment volop pilots ontwikkeld, zeker waar het om meer in
tensieve samenwerking gaat. Zo worden er steeds meer modules ontwikkeld voor de meer 
getalenteerde leerlingen in groep 8, die een tijdje kunnen meelopen met brugklaspro
gramma’s (of speciale programma’s). Deze activiteiten staan veelal in het teken van ta

82 Dialogic innovatie ● interactie 



lentontwikkeling. Bovendien hebben verschillende Universumscholen een PO-VO
coördinator aangesteld, een docent die een deel van de tijd besteedt aan verbetering van 
de aansluiting tussen po en vo. 

Samenwerking met basisscholen lijkt vanuit het gezichtspunt van ho-instellingen niet 
meteen voor de hand te liggen. Het duurt immers nog jaren voordat basisschoolleerlingen 
aanbelanden in het ho. Niettemin wordt steeds beter ingezien dat leerlingen op de basis
school nog volop openstaan voor bètatechniek. Door al vroeg een positieve houding tegen
over bètatechniek te voeden kan de uitgangspositie voor later te maken keuzes (van pro
fiel, studie en beroep) positief worden beïnvloed. Zo kunnen ho-instellingen bijvoorbeeld 
aan basisschoolleerlingen ter kennismaking onderwijsmodules aanreiken (Kinderacademie 
colleges), maar ook basisschooldocenten inhoudelijk trainen of voorbereiden op het zelf 
geven van technieklessen. In “Haute cuisine” bleken sommige Sprintinstellingen daar zeer 
actief in. Zo verzorgde de WUR (in 2008) smaaklessen voor ca 1.000 basisscholen in Ne
derland en voorzag de UT (vooral de lerarenopleiding ELAN) in 2008 een vijftiental basis
scholen van kennis over technieklessen voor basisscholieren. In 2010 nemen de Sprintin
stellingen in deze sterk uiteenlopende posities in. Enkele hogescholen geven aan een be
perkt aantal relaties te hebben (minder dan 10), en dan voornamelijk verkennend. Andere 
universiteiten hebben een zeer uitgebreide structuur om basisscholieren te bereiken. Enke
le opvallende voorbeelden: 

•	 De WUR bereikt op jaarbasis 2.750 scholen63 waar smaaklessen worden aangebo
den. Dit initiatief is overigens recent samengevoegd met “Schoolgruiten” (op school 
groente en fruit eten: zie http://schoolgruiten.kennisnet.nl/) en het door de EU ge
subsidieerde programma “Schoolfruit”. Sinds eind 2009 is ook het Food Valley We
tenschapsknooppunt van de WUR ondergebracht bij het team van de smaaklessen. 

•	 De UM heeft een serie kindercolleges aangeboden onder de naam Kidscollege. 
Leerlingen van groep 8 in 51 Limburgse basisscholen hebben zich daarvoor aan
gemeld. Het merendeel van de colleges (tweederde) had betrekking op bètatech
niek (denk aan klimaatverandering en het voorspellen van ziekten met biomar
kers). 

•	 Ook de RUG biedt colleges aan via een Kinderacademie. Daarnaast heeft deze uni
versiteit een Discovery-truck die in heel Nederland wordt ingezet. 

•	 De HHS heeft ruim 160 partnerscholen (incl. volgscholen) in het kader van VTB; de 
hogeschool is penvoerder van het project VTB-Haaglanden.  

•	 Het aantal partnerbasisscholen van de Hanzehogeschool is sinds 2008 flink toege
nomen. Dat komt door de ingebruikname van de bètabelevingsruimte De Magneet. 
De Pabo van de HHG heeft deze ruimte ontworpen als science centrum voor kinde
ren, met themagebonden “doestations” (bijvoorbeeld over energie) om spelender
wijs kennis te maken met wetenschap. Zie http://www.pabowerkveld.nl. 

In het algemeen kunnen we concluderen dat:  

(i)	 het aantal relaties van Sprintinstellingen met basisscholen de afgelopen twee 
jaar sterk is toegenomen; 

(ii)	 het aanbod van activiteiten is verbreed;  

63 In aanmerking genomen dat er in 2009 6.882 basisscholen (www.stamos.nl) waren, bereikt de WUR 
met haar activiteiten zo 40% van de Nederlandse basisscholieren, een groot bereik. 
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(iii)	 zowel maat- als standaardactiviteiten worden geleverd, en 

(iv)	 het VTB en VTB-pro programma in hoge mate een aanjagende functie heeft 
(gehad) voor de totstandkoming van relaties tussen basisscholen en ho-
instellingen.  

In de respons van de Sprintinstellingen wordt vaak gerefereerd aan het recent gestarte 
Orion programma (http://www.orionprogramma.nl). Dit programma beoogt onder andere 
de totstandkoming van regionale wetenschapsknooppunten te stimuleren. Aan zo’n knoop
punt zijn een universiteit, basisscholen en een intermediair (bijvoorbeeld een Pabo of sci
ence centrum) verbonden. Door de formalisering van de onderlinge samenwerking middels 
het knooppunt zal naar verwachting een betere afstemming ontstaan tussen vraag en aan
bod van bètatechnische kennis voor het basisonderwijs. Wij verwachten dat dit programma 
in de komende jaren een significant effect zal hebben op verbeterde netwerkvorming in het 
raakvlak tussen primair- en hoger onderwijs. 

Hoewel Jet-Net een primaire focus heeft op samenwerking met een partnerschool in het 
vo, is het niet uitgesloten dat Jet-Net bedrijven ook activiteiten aanbieden aan basisscho
len. Die relaties kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat ouders een excursie regelen bij het 
bedrijf waar zij werkzaam zijn. Uit de huidige netwerkanalyse (onder Jet-Net bedrijven) 
blijkt dat de meeste bedrijven sporadisch contact onderhouden met basisscholen, vermoe
delijk via het informele circuit (ouders, kennissen, buren, etc.). Een aantal bedrijven 
brengt bètatechniek wel nadrukkelijk en structureel onder de aandacht van basisscholen. 
Voorbeelden zijn Tata Steel (Techno Challenge programma, met 25 deelnemende scholen), 
Sabic (programma Jeugd & Chemie), DSM (56 schoolcontacten), en Shell (30 scholen via 
EIC sponsoring Deltalinqs, gastlessen scheikunde, Techniek Toernooi en de Techniek To
rens). 

8.2 Samenwerking met mbo-instellingen 

Van de Universumscholen werkt ruim drie kwart niet samen met mbo-instellingen om de 
aansluiting tussen vo-scholen en het bètatechnisch mbo te verbeteren, althans, vanuit de 
optiek van de Universumscholen. Leerlingen kunnen vanuit 4 havo of vwo wel de overstap 
naar het mbo maken, maar deze stap wordt in de praktijk niet vaak gezet. Van de Univer
sumscholen werken er 18 (15%) daarom wel samen met één mbo-instelling, voornamelijk 
in dezelfde regio. Slechts enkele vo-scholen maken afspraken met meerdere mbo-
instellingen om de aansluiting te verbeteren of om betrokken te zijn bij elkaars onderwijs
aanbod. 

Jet-Net bedrijven zijn – in vergelijking met vo-scholen – veel actiever richting mbo en zet
ten steeds meer samenwerkingsconstructies op met ROC’s. Gezien de vergrijzing ook in de 
(bèta)technische beroepen en de behoefte aan instroom van afgestudeerde (bèta)technici 
is die opstelling van bedrijven verklaarbaar. Zo onderhoudt Festo relaties met 60 mbo-
opleidingen in heel Nederland. Zij bieden de onderwijsinstellingen leermiddelen, trainen de 
docenten en zijn betrokken bij curriculumontwikkeling. Bedrijven zoals Dow, Philips, Shell, 
Stork en Sabic (met name procestechnologie en operatorwerving) zijn ook volop betrokken 
bij de vakopleidingen. Studenten volgen bij deze bedrijven bijvoorbeeld een leertraject 
(een in de procesindustrie een veel voorkomende route). Bovendien zijn er bestaande sa
menwerkingsverbanden of intermediaire organisaties die betrokkenheid van bedrijven bij 
het beroepsonderwijs vergroten (denk aan de Stichting Procestechniek Zeeland West-
Brabant en het Kenniscentrum PMLF64). 

64 Kenniscentrum voor Procestechniek, Algemene Operationele Techniek, Milieutechniek, Laboratori
umtechniek, Fotonica en Textiel. 
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De samenwerking tussen ho- en mbo-instellingen heeft – wat het ho betreft – vooral be
trekking op de hogescholen, gezien de doorstroom van mbo-studenten naar het hbo 
(mbo’ers kunnen immers niet rechtstreeks doorstromen naar het wo). Indirect werkt de 
samenwerking tussen mbo- en ho-instellingen echter ook door op de universiteiten, via de 
bètavakvernieuwing en de kwaliteit van het bètaonderwijs (maar ook via het delen van on
derzoeksfaciliteiten/laboratoria en andere “shared services”). De rol van de universiteiten 
hierin bestaat vooral uit het bieden van wetenschappelijke uitdaging en nieuwe vakinhou
delijke inbreng. Om zicht te krijgen op de domeinen van samenwerking tussen ho en mbo 
hebben we – opnieuw – onderscheid gemaakt naar vakinhoudelijke en op aansluiting ge
richte samenwerking (8.2.1 resp. 8.2.2). 

8.2.1 Vakinhoudelijke samenwerking tussen ho- en mbo-instellingen 

Vakinhoudelijke samenwerking definiëren we hier 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”. De vakinhoudelijke samenwerking tussen ho- en mbo-
instellingen is niet uitsluitend een zaak voor hogescholen, maar kan óók vanuit universitei
ten op gang komen. Immers, sommige universiteiten zijn betrokken bij moduleontwikke
ling voor het mbo of trainen mbo-docenten (cf. “Haute cuisine”). Maar, waar alle Sprintho
gescholen deel uitmaken van het vakinhoudelijke netwerk tussen ho- en mbo-instellingen, 
ontbreken zeven universiteiten65, die wel deelnemen aan het Sprint Programma, in dit 
netwerk (Figuur 45).  

Figuur 45. Het netwerk van vakinhoudelijk samenwerkende mbo- en ho-instellingen, 2010 

Evenals in 2008 neemt de UU een centrale plaats in dit netwerk in, zowel in termen van 
het aantal relaties (> 60) als van de gemiddelde intensiteit van de relaties (maandelijks 
contact). Die positie wordt voornamelijk bepaald door de relatief prominente rol van de UU 
in de ontwikkeling van het wiskundeonderwijs op het mbo66. Ook de hogescholen van Fon

65 EUR, RUG, TUD, TU/e, UM, UvA en UvT. 

66 Voor een uiteenzetting van de activiteiten van de UU, verwijzen wij naar “Haute cuisine” (platform


pocket nummer 19, pagina 50). 
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tys en INHOLLAND zijn goed vertegenwoordigd in het vakinhoudelijke netwerk met het 
mbo (29 resp. 17 relaties). Bij deze beide instellingen ligt de gemiddelde intensiteit van 
hun relaties met ROC’s overigens lager dan die bij de UU: zij werken enkele keren per jaar 
samen met hun partnerscholen. INHOLLAND heeft haar inbedding in dit netwerk sinds de 
vorige meting sterk verbeterd. Sinds 2008 is deze hogeschool betrokken bij de vakinhou
delijke ontwikkeling van een groter aantal ROC’s. Bovendien zijn de bestaande relaties ge
intensiveerd. Overigens is de netwerkinbedding van de meeste Sprintdeelnemers (met het 
mbo) in 2010 verbeterd ten opzichte van 2008. De grootste sprongen zijn gemaakt door de 
WUR (van 1 naar 14 relaties met een gemiddelde intensiteit van 2,2), INHOLLAND (van 19 
naar 29 relaties) en NHTV Breda (van 2 naar 11 relaties, gemiddelde intensiteit van 2,5). 
Slechts in twee gevallen is de netwerkinbedding afgenomen: HU (van 6 naar 2 relaties67) 
en Windesheim (één vrij intensief contact minder dan in 2008). Doordat de meeste Sprint
deelnemers actiever omgaan met ROC’s, is ook de totaalomvang van het netwerk toege
nomen. Die omvang laat zich als volgt uitdrukken (Tabel 22).  

Tabel 22. Ontwikkeling van het vakinhoudelijk netwerk tussen ho- en mbo-instellingen, in termen van 
een aantal netwerkindicatoren, in 2008 en 2010. 

Factor 2008 2010 

Aantal nodes 90 97 

Aantal relaties (Nties) 163 216 

Gemiddelde intensiteit (J) 2,53 2,79 

Product (P) 412 608 

Density (D) 2,9% 4,6% 

In de meeste relaties zijn Sprintinstellingen betrokken bij de ontwikkeling van lesmateriaal 
voor mbo’ers. Daarnaast worden er onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten gedeeld, echter 
aanzienlijk minder vaak dan 2 jaar geleden (7% versus 30%). Andere genoemde vormen 
van samenwerking tussen ho- en mbo-instellingen zijn het instellen van een dubbellecto
raat, betrokkenheid bij de oprichting van een nieuwe studierichting (Small Business en Mi
lieukunde), de gezamenlijke organisatie van het Food4You Festival, het opleiden en bij
scholen van TOA’s, het aanbieden van assessments voor docentaanstellingen op het MBO 
en gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksprojecten. 

8.2.2 Op aansluiting gerichte samenwerking tussen ho- en mbo-instellingen 

Anders dan in het vakinhoudelijke netwerk, waar universiteiten nog betrokken zijn bij on
derwijsontwikkeling en opleiding van docenten, komen in het aansluitingsnetwerk tussen 
ho- en mbo-instellingen haast alleen hogescholen voor. De verklaring ligt uiteraard in de 
doorstroomopties: mbo’ers kunnen wel doorstromen naar een bacheloropleiding in het hbo, 
al dan niet via een schakelprogramma; een directe doorlopende leerlijn vanuit het mbo 
naar de universiteit is er niet. Niettemin noemen drie universiteiten (UT, UU en RU) sa
menwerkingspartners in het mbo (Figuur 46).  

67 Bovendien is de intensiteit van samenwerking afgenomen van “maandelijks” (voorheen) naar “een
maal of enkele keren per jaar” (in 2010). 
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Figuur 46. Het netwerk van op aansluitingsgebied samenwerkende ho- en mbo-instellingen in 2010 

Van de hogescholen zijn Avans, Fontys, NHTV Breda, HU en de HAN het best ingebed; voor 
de vier eerstgenoemde hogescholen was dat in 2008 ook al zo, de HAN heeft in de afgelo
pen twee jaar de meeste nieuwe contacten gelegd. De positie van HZ wordt gekenmerkt 
door relatief weinig contacten (met 3 ROC’s), maar de samenwerking is in doorsnede wel 
intensief.68 

Het totale netwerk heeft zich sinds 2008 als volgt ontwikkeld: in het netwerk zijn (i) meer 
instellingen actief, (ii) er zijn meer relaties tussen die instellingen en (iii) de gemiddelde in
tensiteit van contacten is verbeterd (Tabel 23). 

Tabel 23. Ontwikkeling van het aansluitingsnetwerk tussen ho- en mbo-instellingen, in termen van een 
aantal netwerkindicatoren, in 2008 en 2010. 

Factor 2008 2010 

Aantal nodes 29 84 

Aantal relaties (Nties) 124 167 

Gemiddelde intensiteit (J) 2,19 2,47 

Product (P) 272 419 

Density (D) 2,3% 4,8% 

Ten opzichte van het vakinhoudelijke netwerk betekent dat een minder rijk netwerk, zowel 
in termen van aantal relaties als de intensiteit daarvan. Dat volgt ook uit vergelijking van 
de P-waarde (419 versus 608). De verklaring hebben we hierboven al gegeven: universitei
ten zijn wel betrokken bij materiaalontwikkeling, maar bieden geen directe aansluitings
mogelijkheden voor studenten om vanuit het mbo door te stromen naar een universitaire 
opleiding. 

68 Enkele keren per jaar met het Limburgse Citaverde College, met ROC Westerschelde “maandelijks” 
en met ROC Zeeland “dagelijks”. 
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In het aansluitingsnetwerk tussen mbo- en ho-instellingen treden onmiskenbaar regionale 
patronen op: hogescholen werken vooral samen met nabije ROC’s. De Hogeschool Leiden 
werkt samen met mbo-instellingen in Zuid-Holland, de HvA richt zich op Noord-Holland, 
Hogeschool Zuyd op Limburg, enz. De hypothese dat het aansluitingsnetwerk een sterkere 
regionale focus heeft dan het vakinhoudelijke netwerk, wordt dan ook bevestigd: 28% van 
de vakinhoudelijke contacten bestaat binnen de grenzen van provincies. Dat aandeel ligt 
voor de aansluitingscontacten hoger (44%). De verklaring is dat doorstroom van mbo-
leerlingen naar vervolgopleidingen in het hbo sterk regionaal gekleurd is. Bij de keuze om 
door te leren, nemen leerlingen hun woonomgeving, nabijheid van ouders, vrienden en so
ciaal leven (sport, muziek, etc.) mee. Dat keuzepatroon beïnvloedt de regionaal georiën
teerde samenwerkingsrelaties van de instellingen, naast het feit dat fysieke nabijheid 
überhaupt samenwerking faciliteert: de reiskosten en –tijd zijn geringer en de kans is gro
ter dan relaties ontstaan via het informele circuit of gezamenlijke kennis
sen/samenwerkingspartners. Daarentegen hebben vakinhoudelijke relaties (zie 8.2.1) een 
meer gemengd karakter: deels regionaal van aard, maar deels ook gebaseerd op landelijke 
platformen voor materiaalontwikkeling in één inhoudelijk domein (bijvoorbeeld wiskunde). 

8.3 De belangrijkste resultaten op een rij 

In dit rapport staan de samenwerkingsverbanden tussen vo-scholen, ho-instellingen en be
drijven centraal. Maar in de onderwijsketen zijn nog meer spelers actief. In dit hoofdstuk is 
kort ingegaan op de rol van basisscholen en de mbo-instellingen. De belangrijkste bevin
dingen: 

•	 Het betrekken van primair onderwijs bij bètatechniek activiteiten is cruciaal, omdat 
jonge kinderen dan al geënthousiasmeerd kunnen worden. Het Platform Bèta 
Techniek heeft ook aparte programma’s lopen voor het basisonderwijs, het VTB en 
VTB-Pro programma, en recent is het Orion programma gestart. In het Orion pro
gramma worden Wetenschapsknooppunten opgezet, die bestaan uit een universi
teit, meerdere basisscholen en een intermediair (bijvoorbeeld Pabo-opleiding). 

•	 Uit de netwerkanalyse volgt dat vo-scholen nog niet volop het contact met basis
scholen zoeken om wetenschap en (bèta)techniek te promoten. Bijna de helft van 
de Universumscholen noemt geen enkel vakinhoudelijk contact met basisscholen. 
Voor zover er contacten zijn hebben deze veelal te maken met instroom (basis
scholieren uit de regio een dag laten meelopen, bijvoorbeeld). Vandaar dat sa
menwerking waarbij basisonderwijs is betrokken, een zeer lokaal karakter heeft; 
letterlijk in het ‘verzorgingsgebied’ van een vo-school. Veel inhoudelijke contacten 
zijn bovendien prematuur: er zijn nauwelijks planmatige, structurele samenwer
kingsverbanden. 

•	 Sommige ho-instellingen zijn wel zeer actief. Een voorbeeld is de WUR die met 
smaaklessen op jaarbasis 2.750 scholen bereikt. Ho-instellingen ontwikkelen meer 
en meer structurele voorzieningen om jonge kinderen in aanraking te laten komen 
met wetenschap en (bèta)techniek. Dat kan onder andere via kindercolleges, het 
verzorgen van lessen op locatie (of door middel van een ‘techniekbus’) of science 
centra. 

•	 Het vakinhoudelijke netwerk en het aansluitingsnetwerk tussen mbo- en ho-
instellingen is sinds 2008 sterk gegroeid; zowel in termen van aantal actieve instel
lingen, aantal relaties en intensiteit van relaties. Vanuit het Sprint Programma zijn 
dan ook ketenprestatieafspraken gemaakt met ho-instellingen om contacten met 
het mbo te verbeteren. Dat is gelukt. 
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•	 Het vakinhoudelijke netwerk tussen mbo- en ho-instellingen is sterker ontwikkeld 
dan het aansluitingsnetwerk. Dit is verklaarbaar: universiteiten zijn wél betrokken 
bij de vakinhoudelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld de UU die een belangrijke rol 
speelt bij de opzet van het wiskundeonderwijs op het mbo), maar zij werken niet 
aan verbetering van de aansluiting met het mbo. Hogescholen doen dat wel, omdat 
afgestudeerde mbo’ers kunnen doorstromen naar een hbo-bacheloropleiding. Di
recte doorstroom naar de universiteit is er niet. 
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9 Conclusies en aanbevelingen 
9.1 Conclusies 

In dit rapport presenteren we de conclusies op basis van een statistische analyse van de 
ontwikkeling van netwerken in het bètatechnische onderwijs. De analyses in dit rapport 
sluiten aan op eerder onderzoek waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in “Makelen & 
Schakelen” over netwerkvorming in het Universum Programma (2008) en “Haute Cuisine” 
over organisatorische relaties van deelnemers aan het Sprint Programma en Jet-Net 
(2009). In dit hoofdstuk staan de algemene conclusies, dat wil zeggen conclusies die het 
niveau van de afzonderlijke netwerken overstijgen. Voor de conclusies die specifiek betrek
king hebben op een bepaald netwerk verwijzen we naar de afsluitende paragrafen van de 
hoofdstukken 3 t/m 8. 

Voorliggend rapport vormt het sluitstuk van een drieluik gericht op beantwoording van de 
vraag: 

Kunnen we na een aantal jaar monitoren zeggen dat de activiteiten van het Plat
form Bèta Techniek hebben geleid tot meer interactie, kennisuitwisseling en ken
nisopbouw in het onderwijsdomein? 

Het antwoord op die vraag luidt: ja, dat is zo. Hierna gaan wij in op een aantal conclusies 
die zijn te trekken na 5 jaar netwerkonderzoek. 

a) Netwerkdynamiek: groei van het netwerk door de jaren heen 

De netwerken zijn door de jaren heen sterk gegroeid. Dat geldt voor alle netwerken: of het 
nu gaat om vo-scholen die samen lesmateriaal ontwikkelen, ho-instellingen die dat onder
ling doen of om vo-scholen of mbo-instellingen die samen met ho-instellingen werken aan 
betere aansluitingsmogelijkheden. Door de onderwijsketen heen zien we allengs meer in
spanningen om lesmateriaal en de organisatie van bètaonderwijs te verbeteren en aan
trekkelijker te maken. 

De netwerkgroei blijkt uit een aantal indicatoren:  

(i)	 er zijn meer vo-scholen, mbo-instellingen, hoger onderwijsinstellingen en be
drijven actief (het aantal actoren / nodes in het netwerk neemt toe),  

(ii)	 er zijn meer onderlinge relaties tussen die organisaties, en  
(iii)	 de relaties winnen gemiddeld aan intensiteit, dat wil zeggen dat er meer struc

turele, planmatige en frequente contacten zijn. 

Dat de netwerken zijn gegroeid, blijkt uit onderstaande samenvattende tabellen. Daarin is, 
zowel voor vakinhoudelijke (Tabel 24) als op aansluiting gerichte samenwerking (Tabel 
25), de ontwikkeling van een viertal netwerken weergegeven:  

- onderling samenwerkende vo-scholen,  

- samenwerkende ho-instellingen en vo-scholen, 

- onderling samenwerkende ho-instellingen, en  

- samenwerkende mbo- en hbo-instellingen.69


69 De samenwerking tussen Jet-Net bedrijven enerzijds en vo-scholen en ho-instellingen anderzijds is 
hier buiten beschouwing gelaten aangezien hier veeleer van clustervorming dan van netwerkvor
ming sprake is. 
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De ontwikkeling is steeds uitgedrukt in gemiddelde jaarlijkse groeivoeten70, om zo reke
ning te kunnen houden met verschillende looptijden. 

Tabel 24. De ontwikkeling van op vakinhoudelijke samenwerking gerichte netwerken vergeleken, 
2005-2010 resp. 2008-2010, in samengestelde jaarlijkse groeivoeten (CAGR, %).71 

Maat 2005 2007 2008 2010 
%↑/ jr 

(CAGR) 

Aantal nodes 147 230 302 15,5% 

Aantal relaties (N ties ) 190 424 576 24,8% 

Gemiddelde intensiteit (J ) 1,78 2,19 1,82 0,4% 

Product (P ) 237 903 1049 34,6% 

Density (D ) 0,0177 1,61% 1,27% -6,4% 

Aantal nodes 560 564 0,4% 
Aantal relaties (N ties ) 1812 2229 10,9% 
Gemiddelde intensiteit (J ) 1,84 1,94 2,7% 
Product (P ) 3329 4322 13,9% 
Density (D ) 1,16% 1,40% 10,2% 

Aantal nodes 50 49 -1,0% 
Aantal relaties (N ties ) 376 397 2,8% 
Gemiddelde intensiteit (J ) 2,41 2,5 1,9% 
Product (P ) 908 994 4,6% 
Density (D ) 31% 34% 4,7% 

Aantal nodes 90 97 3,8% 
Aantal relaties (N ties ) 163 216 15,1% 
Gemiddelde intensiteit (J ) 2,53 2,79 5,0% 
Product (P ) 412 608 21,5% 
Density (D ) 2,9% 4,6% 25,9% 

vo-vo 

vo-ho 

ho-ho 

mbo-ho 

Tabel 25. De ontwikkeling van op aansluitingssamenwerking gerichte netwerken vergeleken, 2005
2010 resp. 2008-2010, in samengestelde jaarlijkse groeivoeten (CAGR, %).71 

Maat 2005 2007 2008 2010 
%↑/ jr 

(CAGR) 
Aantal nodes 173 248 340 14,5% 
Aantal relaties (N ties ) 230 468 754 26,8% 
Gemiddelde intensiteit (J ) 1,99 2,18 1,91 -0,8% 
Product (P ) 317 969 1437 35,3% 
Density (D ) 1,55% 1,53% 1,31% -3,3% 

Aantal nodes 560 554 -0,5% 
Aantal relaties (N ties ) 2583 2813 4,4% 
Gemiddelde intensiteit (J ) 1,5666 1,7368 5,3% 
Product (P ) 4046,5 4885,5 9,9% 
Density (D ) 1,65% 1,84% 5,6% 

Aantal nodes 47 43 -4,3% 
Aantal relaties (N ties ) 253 272 3,7% 
Gemiddelde intensiteit (J ) 2,22 2,41 4,2% 
Product (P ) 562 657 8,1% 
Density (D ) 23,0% 30,0% 14,2% 

Aantal nodes 29 84 70,2% 
Aantal relaties (N ties ) 124 167 16,1% 
Gemiddelde intensiteit (J ) 2,19 2,47 6,2% 
Product (P ) 272 419 24,1% 
Density (D ) 2,3% 4,8% 44,5% 

vo-vo 

vo-ho 

ho-ho 

mbo-ho 

70 De samengestelde jaarlijkse groeivoet (Compound Annual Growth Rate, CAGR). 
71 De “witte velden” in de tabel worden verklaard door verschillen in meetmomenten. Figuur 2 geeft 

een overzicht van de tijdslijn van de drie netwerkanalyses. 
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Afgaande op de ontwikkeling van de netwerkmaat Product laten alle beschouwde netwer
ken een overtuigende groei zien, zij het wel met flinke verschillen. In de vakinhoudelijke 
samenwerking groeien de vo-vo- (35,3%) en mbo-hbo-netwerken (24,1%) relatief sterk, 
en de vo-ho-(16,9%) en ho-ho-netwerken (4,6%) wat minder krachtig. De sterke groei 
van het vo-vo-netwerk hangt direct samen met de verdere uitrol van het Universum Pro
gramma in de afgelopen periode. De iets achterblijvende groei in het ho-ho-netwerk illu
streert vooral het hoge uitgangsniveau. De tussenpositie van het vo-ho-netwerk kan dui
den op een nog aanzienlijk groeipotentieel, terwijl de aanzienlijke toename in het mbo-
hbo-netwerk een weerspiegeling kan zijn van de toegenomen keteninspanningen in het 
mbo en hbo en de gemaakte prestatieafspraken met Sprinthogescholen (ook de hoge in
tensiteitscores duiden hier op). 

In de aansluitingsnetwerken doet zich een vergelijkbaar patroon voor: over de volle breed
te sterkere netwerken, maar wel flinke verschillen in ontwikkelingstempo. Ook hier ontwik
kelen de vo-vo- en mbo-hbo-netwerken zich het snelst (35,2% resp. 24,1%), terwijl het 
ho-ho-netwerk een wat gematigder groeitempo (8,1%) laat zien. De middenpositie die het 
vo-ho-netwerk inneemt met een jaarlijks groeitempo van 14,4%, kan worden aangemerkt 
als opmerkelijk gezien het nog ruime verbeterpotentieel in de doorstroom van vo
leerlingen naar het hoger bètatechnisch onderwijs. 

We kunnen dan ook concluderen dat de inspanningen van het Platform hebben geleid tot 
meer interactie, kennisdeling en –ontwikkeling; door de onderwijsketen heen. Waar we be
schikken over data met een wat langere looptijd wijzen die in de richting van een krachtige 
netwerkgroeitempo in de beginjaren van de verschillende programma’s van het Platform 
Bèta Techniek, waarna een meer gematigd, en meer op verduurzaming gericht groeitempo 
volgt, dat vaak gepaard gaat met een grotere intensiteit binnen de relaties. Daarbij treden 
overigens ook duidelijke verschillen op tussen de programma’s. Zo lopen de mogelijkheden 
voor verdere netwerkgroei in het ho tegen een natuurlijke bovengrens op (alle relevante 
ho-instellingen doen immers al mee), terwijl in het vo de groei ook voortvloeit uit de ver
dere uitrol van het Universum Programma. In het vo-ho netwerk bestaan daarom in 2010 
per hoger onderwijsinstelling meer (vo-)contacten met een gemiddeld hogere intensiteit 
dan in 2008. In het ho-ho-netwerk treedt juist meer concentratie van het aantal relaties 
op, maar de gemiddelde intensiteit daarvan wel is toegenomen. Hierbij past de kantteke
ning dat netwerkgroei niet een lineair proces is, waarbij relaties langzaamaan ontstaan en 
vervolgens alleen maar uitgebouwd worden tot zeer hechte, intensieve contacten tussen 
instellingen. Een deel van de netwerkvorming heeft een tijdelijk karakter: scholen die 
voornamelijk projectmatig met elkaar samenwerken en elk huns weegs gaan op het mo
ment dat het eindresultaat is bereikt. Relaties verdwijnen ook, deels als gevolg van afhan
kelijkheid van personen: als een projectcoördinator van baan verwisselt, kan een deel van 
het informele netwerk op dat die persoon vanuit betreffende school heeft opgebouwd, ver
dwijnen. Kortom: de netwerken groeien. Voor een belangrijk is die groei het gevolg van 
nieuwe relaties die ontstaan. 

b) Focusverbreding: vakinhoudelijke vernieuwing én betere aansluiting 

In “Makelen & Schakelen” (2008) is geconcludeerd dat het aansluitingsnetwerk van vo
scholen net iets sterker was dan het vakinhoudelijke netwerk, maar dat laatstgenoemde 
netwerk een inhaalslag aan het maken was. Op basis van dit onderzoek kunnen we conclu
deren dat die inhaalslag niet waargemaakt is. Het vakinhoudelijke netwerk is weliswaar de 
afgelopen drie jaar ook gegroeid, maar het aansluitingsnetwerk heeft zich sneller ontwik
keld. 

Het ziet er naar uit dat de aandacht van vo-scholen is verschoven naar de vraag “hoe or
ganiseer ik beter bètaonderwijs?” in plaats van naar “wat doceer ik bij beter bètaonder-
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wijs?”. Kennisuitwisseling over de organisatorische inrichting van bètaonderwijs gaat over 
vragen zoals “hoe stemmen vakgroepen op elkaar af?”, “hoe richt ik mijn lokaal in?”, “wat 
is de optimale verdeling tussen praktijk en theorie?”, “welke indeling voor lesuren is het 
meest geschikt voor bètaonderwijs?”, etc. Dit soort vragen is overwegend procesgericht, 
terwijl de ontwikkeling van lesmateriaal juist neerkomt op het genereren van (inhoudelijke) 
output. De krachtige groei van op aansluiting gerichte netwerken in de afgelopen jaren kan 
aan verschillende factoren liggen, denk bijvoorbeeld aan:  

(i)	 scholen raken verzadigd door het aanbod van goed lesmateriaal. Nu dat is 
ontwikkeld, verschuift de nadruk naar de vraag: hoe gaan we dat materiaal in
zetten? 

(ii)	 Kennisuitwisseling over interne processen vraagt om een kijkje in de keuken. 
Om andere scholen en instellingen in de eigen keuken te laten kijken is ver
trouwen nodig. De stap naar een kijkje in de keuken wordt makkelijker gezet 
als scholen al eerder met elkaar hebben samengewerkt om materiaal te ont
wikkelen en er een vertrouwen in elkaars competenties en professionele inzich
ten is gegroeid. 

In het netwerk tussen vo-scholen en Jet-Net bedrijven ligt de nadruk ook op aansluiting 
(beroeps- en praktijkoriëntatie). Bedrijven geven door hun actieve inbreng in het vo een 
doorkijkje naar het werkende leven. In het netwerk tussen ho-instellingen en Jet-Net be
drijven is het lastig vast te stellen in hoeverre het aansluitingsnetwerk zich sterker heeft 
ontwikkeld dan het vakinhoudelijke netwerk: bedrijven en ho-instellingen kijken namelijk 
anders aan tegen hun relaties, en definiëren samenwerking verschillend. Ho-instellingen 
zijn sneller geneigd om een contact te scharen onder de noemer ‘vakinhoudelijke betrok
kenheid van een bedrijf’, terwijl het bedrijf datzelfde contact eerder kan zien als praktijko
riëntatie. 

In het netwerk tussen mbo- en ho-instellingen heeft het vakinhoudelijke netwerk zich ster
ker ontwikkeld dan het aansluitingsnetwerk, tenminste als we álle ho-instellingen meetel
len, dus hogescholen én universiteiten. De verklaring hiervoor is dat afgestudeerde 
mbo’ers wel direct (of via een schakelprogramma) kunnen instromen in een vervolgoplei
ding aan een hogeschool, maar niet aan een universiteit. Anderzijds zijn universiteiten wel 
betrokken bij de vakinhoudelijke en didactische ontwikkelingen op het mbo. Dat resulteert 
in meer actieve instellingen in het vakinhoudelijke netwerk ten opzichte van het aanslui
tingsnetwerk en meer onderlinge relaties. 

c) Regionale aantrekkingskracht: nabijheid doet er toe 

Eén van de meest duidelijke conclusies – ook al in “Makelen en Schakelen”, en “Haute cui
sine” – betreft het belang van nabijheid voor samenwerking. Docenten en bestuurders van 
scholen die bij elkaar in de buurt liggen, zijn eerder geneigd om elkaar op te zoeken. Sa
menwerking in de regio heeft allerlei voordelen: niet alleen is het contact gemakkelijker te 
maken, ook de reistijd en –kosten zijn lager. Dat nabijheid er toe doet is in het vo-vo
netwerk overduidelijk. De gemiddelde afstand tussen twee samenwerkende vo-scholen is 
30 à 35 kilometer. Bovendien: hoe intensiever de samenwerking, des te korter de gemid
delde afstand. Zeer intensieve samenwerkingsrelaties komen dus haast uitsluitend voor 
tussen scholen die niet meer dan 20 kilometer van elkaar liggen. 

Het regionale patroon lijkt de laatste jaren zelfs wat versterkt: we zien dat een groter deel 
van de nieuwe samenwerkingsverbanden in het vo sinds 2007 ontstaat binnen de grenzen 
van een provincie. Op basis hiervan kunnen we ons de vraag afstellen: is er wel sprake van 
één landelijk netwerk voor organisatievernieuwing en materiaalontwikkeling in het voort-
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gezet onderwijs? Of is er eerder sprake van verstrengeling van een toenemend aantal regi
onale clusters? 

Bij de clustervorming rondom bedrijven zien we iets soortgelijks. Het zijn vooral de vo
scholen in de buurt van een vestiging van een groot technisch bedrijf die excursies, mee
loopdagen, profielwerkstukbegeleiding, etc. weten te organiseren samen met het desbe
treffende bedrijf. 

We kunnen concluderen dat er een statistische relatie is tussen afstand en het ontstaan – 
en de mate van intensiteit – van samenwerkingsrelaties tussen onderwijsinstellingen. Een 
korte afstand (in kilometers) tussen twee vo-scholen maakt de kans groter dat die scholen 
samen materiaal ontwikkelen of kennis delen over organisatorische inrichting van bètaon
derwijs. Idem dito voor vo-scholen en hoger onderwijs: als een vo-school dicht bij een ho-
instelling is gevestigd, is de kans groter dat beide instellingen gaan samenwerken. Afstand 
faciliteert samenwerking. 

d) Verschillende initiatieven kunnen elkaar versterken 

De meeste vo-scholen die deelnemen aan het Universum Programma doen ook mee aan 
andere regionale of nationale initiatieven om bètaonderwijs te verbeteren (zoals bijvoor
beeld Bètapartners, Technasium, XLNT Talent, Beter Bèta). Slechts 16% van de Univer
sumdeelnemers doet alleen aan dat programma mee. Vo-scholen kunnen ook andere for
mele structuren, zoals die van onderwijskoepels en stichtingen, benutten om aan relevante 
contacten te komen voor het delen van ervaringen voor bètaonderwijsverbetering. Die 
structuren geven niet alleen formeel-juridische samenhang tussen scholen aan, ook inhou
delijk worden die structuren gebruikt. 

Deelname aan meerdere initiatieven om bètaonderwijs te verbeteren zorgt voor een betere 
profilering van een school. Die scholen geven zowel intern (richting docenten, studenten) 
als extern (andere scholen, overige instellingen, ouders) het signaal af: wij zetten in op bè
tatechniek. Dit zorgt voor zichtbaarheid, de school steekt tijd en moeite in het verbeteren 
van onderwijs en maakt onderwijs aantrekkelijker. Scholen die in meerdere initiatieven zit
ten, hebben bovenal een betere netwerkinbedding (meer en intensievere relaties). Initia
tieven, zoals Universum Programma en Bètapartners kunnen elkaar versterken. Zo hebben 
scholen die deelnemen aan Bètapartners een significant hogere netwerkinbedding dan an
dere Universumdeelnemers; zowel in het vakinhoudelijke als het aansluitingsnetwerk. Ook 
Technasia zijn in het vo-vo-netwerk beter ingebed dan andere scholen, weliswaar alleen in 
het netwerk voor organisatievernieuwing (zij delen kennis met andere scholen over hoe 
bèta beter gedoceerd kan worden, niet zozeer wat men dan doceert). 

Daarnaast raken het Universum Programma (puur gericht op vo-scholen) en Jet-Net (ge
richt op de één-op-één samenwerking tussen een vo-school en een technologiegeoriën
teerd bedrijf) steeds meer met elkaar vervlochten, niet in de laatste plaats door de beleid
matige keuze om deze initiatieven – samen met Technasium – meer met elkaar te laten 
optrekken. Een groeiend aantal scholen die meedoen aan één van de vijf tranches van het 
Universum Programma, is gekoppeld aan een Jet-Net bedrijf. Omgekeerd hebben scholen 
die al gekoppeld waren aan een Jet-Net bedrijf zich de laatste jaren aangesloten bij het 
Universum Programma. Daar komt bij dat Jet-Net bedrijven ook samenwerken met Univer
sumdeelnemers die niet formeel meedoen aan Jet-Net. Op het gebied van vakinhoudelijke 
ontwikkeling werkt nu (2010) 65% van de Universumscholen samen met één of meerdere 
Jet-Net bedrijven (59% in 2007, 33% in 2005). Ongeveer 80% van de Universumscholen 
geeft aan Jet-Net bedrijven momenteel te betrekken bij arbeidsmarktvoorlichting, bijvoor
beeld via excursies (64% in 2007 resp. 38% in 2005). 
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Het Universum Programma en Jet-Net lijken elkaar dus steeds meer te versterken. Dat is 
een goed teken. Daardoor kunnen vo-scholen via verschillende kanalen (andere vo
scholen, maar ook bedrijven) nieuwe inzichten opdoen om onderwijs te verbeteren en aan
trekkelijker te maken. Voor bedrijven levert dit de mogelijkheid op om activiteiten, die zijn 
ontwikkeld samen met één school, verder te benutten door opschaling richting andere vo
scholen. Tenslotte kunnen Jet-Net bedrijven door het formele netwerkkarakter onderling 
kennis en best practices uitwisselen: welke onderwijsmodules zijn bruikbaar? Wat voor ac
tiviteiten ontplooi je voor leerlingen uit de brugklas? Welke thema’s voor profielwerkstuk
ken zijn relevant? Etc. 

e) Samenwerking loont 

In d) hebben we al vastgesteld dat deelnemers aan meer dan een bèta-initiatief beter zijn 
ingebed in netwerken. Zij profileren zich nadrukkelijker op bètatechniek, steken meer tijd 
in het verbeteren van bètaonderwijs en kijken daarbij bewust vaker over de muren van de 
eigen organisatie. Zo zijn zij in staat het onderwijs aantrekkelijker te maken voor leerlin
gen. En met succes: op vo-scholen met een goede netwerkinbedding kiezen meer leerlin
gen voor een natuurprofiel72. Kortom, naarmate een school meer relaties met andere vo
scholen heeft (zowel voor vakinhoudelijke vernieuwing als voor verbetering van de aanslui
ting), des te beter is op die school ook de instroom in de natuurprofielen. Hoe die statisti
sche relatie daadwerkelijk loopt, is niet met zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk is het een 
wisselwerking: als een school meer instroom in de natuurprofielen krijgt, wordt er meer 
nagedacht over mogelijkheden om bètaonderwijs te verbeteren en betrekt de school daar 
andere scholen bij. Als gevolg van aantrekkelijker bètaonderwijs kiezen weer meer leerlin
gen voor bèta. Samenwerking is daarin één van de cruciale elementen.  

In c) hebben we aangegeven dat afstand tussen een vo-school en ho-instelling samen
hangt met de kans op – en mate van – onderlinge samenwerking (zowel vakinhoudelijk als 
op aansluiting). Afstand zou samenwerkingsrelaties faciliteren. Maar: afstand faciliteert óók 
instroom van studenten. Een deel van de afgestudeerde havisten en vwo’ers kiest dus voor 
een studie dicht bij huis. Er lijkt, ten slotte, een verband te zijn tussen de mate van onder
linge samenwerking (vo-ho) en studie-instroom, maar anderzijds kan die samenhang ver
oorzaakt worden door de twee genoemde effecten van de factor afstand. 

f) Groeiende clusters rondom bedrijven 

De bedrijven die deelnemen aan Jet-Net spannen zich in om leerlingen en studenten in de 
gehele onderwijsketen in aanraking te laten komen met de wereld van bètatechniek. 
Weliswaar is Jet-Net voornamelijk gericht op de één-op-één relatie tussen een vo-school 
en een bedrijf. Maar die bedrijven doen méér. Zij ontwikkelen activiteiten om basisscholie
ren kennis te laten maken met de praktijk van hun bedrijf, werken samen met vo-scholen 
waar geen officieel Jet-Net contract is getekend en zij zijn betrokken bij onderwijs & voor
lichting op het mbo, hbo en wo. 

De bedrijven die deelnemen aan Jet-Net zijn – gemiddeld genomen – de laatste jaren ac
tiever geworden: zij bedienen meer scholen. Wat wel opvalt, is dat we hier niet zozeer 
kunnen spreken van één netwerk: een landelijk netwerk waarin alle technologiegeoriën
teerde grootbedrijven en vo-scholen, resp. ho-instellingen participeren. Het zijn eerder ‘ei
landjes’ van onderwijsinstellingen die geclusterd zijn rondom bedrijven. Wederom hangt 
dat, onder andere, samen met de geografische ligging van bedrijven en scholen: vo
scholen zijn eerder geneigd om een bedrijvenbezoek af te leggen in de nabijheid van de 

72 Op havo zien we een statistische relatie tussen aantal relaties van de vo-school in zowel het organi
satie- en vakinhoudelijke netwerk enerzijds en profielkeuzegedrag anderzijds. Op het vwo alleen 
tussen aantal relaties in het organisatienetwerk en profielkeuzegedrag. 
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school. Die regionale aantrekkingskracht geldt minder in het ho-bedrijvennetwerk: zeker 
instellingen zoals de TU/e, WUR en HAN, hebben connecties met veel meer Jet-Net bedrij
ven. Zij betrekken bedrijven bij colleges, afstudeertrajecten, stages, arbeidsmarktvoorlich
ting, enz. 

Onderwijsinstellingen betrekken niet alléén de in dit rapport centraal gestelde Jet-Net be
drijven, maar ook andere bedrijven, met name uit de regio. Veel van die bedrijfscontacten 
komen tot stand via het informele circuit: via ouders, andere familieleden of kennissen. Ri
sico van die informele contacten is (i) dat (voorlichtings)activiteiten stoppen op het mo
ment dat het aanspreekpunt binnen het bedrijf vertrekt (bijvoorbeeld een andere baan) en 
(ii) good practices over hoe voorlichtingsactiviteiten het best opgezet kunnen worden, niet 
worden gedeeld. Jet-Net bedrijven doen dat onderling wel. Ook kunnen zo ontwikkelde ac
tiviteiten (bijvoorbeeld een workshop) opgeschaald worden en ook aangeboden worden 
aan andere scholen. Het leerlingenbereik neemt dan toe. 

Om die reden is het belangrijk dat samenwerkingsrelaties tussen onderwijsinstellingen en 
bedrijven geformaliseerd worden en een meer planmatig/structureel karakter krijgen. Zie 
ook de 4e conclusie over formalisering van samenwerkingsrelaties en program
ma’s/initiatieven die met elkaar samenhangen.  

9.2 Aanbevelingen 

Op basis van bovenstaande conclusies komen we tot de volgende aanbevelingen. 

a) Blijf netwerkontwikkeling stimuleren, vooral waar ketensamenwerking nu ach
terblijft. 

De ontwikkeling van de verschillende netwerken (cf. Tabel 24 en Tabel 25 in 9.1) laat dui
delijke verschillen zien. Zo ontwikkelen de vo-vo- en mbo-hbo-netwerken zich aanzienlijk 
sneller dan de vo-ho- en ho-ho-netwerken. Dit geldt zowel voor de vakinhoudelijke als 
aansluitingsnetwerken. Wat de samenwerking tussen ho-instellingen onderling betreft is 
dat vermoedelijk een direct gevolg van de al hoge dichtheid van dit netwerk, waardoor het 
verzadigingsniveau nabij is. Daarnaast kunnen ook de bezuinigingen in het hoger onderwijs 
hier hun stempel drukken. Maar vooral het wat meer gematigde ontwikkelingstempo in de 
vo-ho-netwerken kan worden aangemerkt als verontrustend. Juist hier bestaat – zowel 
vanuit het perspectief van vakinhoudelijke vernieuwing als van verbetering van de aanslui
ting – nog aanzienlijke ruimte voor verbetering. Het proces van bètavakvernieuwing is nog 
verre van voltooid en blijft voortgezette aandacht en inbreng van ho-instellingen vergen. 
Dat geldt nog meer voor versterking van de aansluiting tussen vo en ho. Juist het relatieve 
succes van het Universum Programma in termen van de toegenomen N-score vraagt om 
gerichte inspanningen om het vergrote bètapotentieel in het vo om te zetten in een grotere 
en bestendige doorstroom naar bètatechnische vervolgopleidingen in het ho. Daarbij ver
dient het proces van studiekeuzebegeleiding bijzondere aandacht. Immers, het gaat niet 
alleen om meer doorstroom, maar ook – en in toenemende mate – om een zodanige in
richting van het studiekeuzeproces dat instromende studenten meteen de goede studie 
kiezen (en niet – zoals nu veel gebeurt – na een jaartje switchen naar een andere, vaak 
niet-bètatechnische vervolgopleiding). Het gevolg is een drukkend effect op de studiesnel
heid in het ho. Intensieve samenwerking tussen vo-scholen en ho-instellingen blijft nodig 
om ervoor te zorgen dat geslaagde vo-leerlingen meteen de juiste studiekeuze maken. De 
achterblijvende ontwikkeling van het vo-ho-netwerk geeft een indicatie dat de samenwer
king op het punt van verbeterde keuzebegeleiding nog onvoldoende prioriteit krijgt. 
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b) Naar vo–ho–clusters of gericht “witte-vlekkenbeleid”? 

Uit het drieluik netwerkanalyses is duidelijk gebleken dat afstand een bepalende factor is 
voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling en met bedrijven: hoe dichter
bij, des te groter de kans op vruchtbare samenwerking (zie conclusie c). Omdat distance 
matters wordt het samenwerkingspatroon tussen onderwijsinstellingen onderling en met 
bedrijven nu sterk gekleurd door regionale clusters. Maar dat regionale karakter geldt 
deels ook voor instroom van studenten (zie conclusie e). Een deel van de afgestudeerde 
havisten en vwo’ers kiest dus voor een studie dicht bij huis. De factor ‘afstand’ heeft zo
doende invloed op het tot stand komen van samenwerkingsrelaties en studiekeuze. Dat 
roept de vraag op: wat is een effectieve samenwerkingsstrategie? Is die met als einddoel 
vergroting van de studenteninstroom in bètatechnische vervolgopleidingen, vooral gebaat 
bij het inzetten op nabije relaties (omdat daar de kans op succesvolle samenwerking het 
grootst is) of moeten ketenpartners juist inzetten op relaties verder weg (omdat die sa
menwerking zonder actief beleid niet tot stand komt)? Voor beide strategieën is iets te 
zeggen. Sturen op nabijheid kapitaliseert op de kans op succes, sturen op “perifere sa
menwerking” mikt op de grotere meerwaarde van samenwerking met verre vrienden die 
zonder gericht beleid op zichzelf aangewezen zouden zijn. 

De huidige samenwerkingspraktijk tussen ketenpartners wordt in hoge mate gekenmerkt 
door “sturen op nabijheid”. In feite is dit de gemakkelijke weg. Vanuit het gezichtspunt van 
optimale benutting van het (schaarse) bètapotentieel zou echter, daarnaast, “sturen op 
witte vlekken” een meerwaarde kunnen hebben. Nabije samenwerking behoeft relatief 
weinig actieve stimulering, dit komt zo ook wel tot stand. Dat geldt echter niet voor “peri
fere samenwerking”, die zou zonder stimulering niet tot stand komen. Volgens deze rede
nering zouden ho-instellingen gecoördineerd moeten werken aan landelijke dekking van 
vo-scholen, zodanig dat ook de perifere vo-scholen onder de hoede van een relatief nabije 
ho-instelling komen (cf. 5.4). 

In het verlengde van deze benadering zouden ho-instellingen ook gericht kunnen zoeken 
naar meer efficiëntie in de aansluitingsactiviteiten richting vo-scholen. Zo zou meer gerich
te aandacht van ho-instellingen kunnen gaan naar vo-scholen die die aandacht met name 
verdienen, op grond van groot verbeterpotentieel dat kan worden vastgesteld aan de hand 
van cijfermatige informatie over de bètaprestaties van afzonderlijke vo-scholen. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan actieve ondersteuning van het wiskundeonderwijs op een vo
school waarvan de geslaagde vo-leerlingen in hun hogere bètatechnische vervolgopleiding 
relatief vaak blijken te switchen of te falen op wiskundetentamens (de ontwikkelde fact 
sheets van Universumscholen biedt al aanknopingspunten voor dit type doorstroominfor
matie). 

c) Onderhoud succesvolle netwerken 

Netwerken slijten, als je niks doet. Deze netwerkanalyse laat dat ook zien (cf. 4.2, Tabel 5 
en 4.3, Tabel 8). Voortgezette samenwerking tussen de onderwijsketenpartners, inclusief 
(Jet-Net) bedrijven, is daarom van cruciaal belang voor de continuïteit in het proces van 
bètavakvernieuwing. Nog sterker geldt dit voor de aansluitingsnetwerken, in het bijzonder 
tussen ho-instellingen enerzijds en vo-scholen en mbo-instellingen anderzijds. Er valt nog 
veel te winnen in het proces van studiekeuzebegeleiding en bètatechnische beroepsoriënta
tie. Samenwerking tussen de ketenpartners blijft hier van prioritair belang. We pleiten er 
daarom voor om netwerkontwikkeling vooral daar impulsen te blijven geven, te meer daar 
bezuinigingen in het hoger onderwijs juist ten koste kunnen gaan van de bepleite netwerk
ontwikkeling. Gezien de synergie die we al hebben vastgesteld tussen bètaprogramma’s 
(denk aan het Universum Programma, Technasium en Jet-Net, Bètapartners, Beter Bèta, 
etc.) ligt het voor de hand om lopende dan wel vervolginitiatieven – Duurzaam Bèta, Bèta 
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Excellent, sectorplannen natuur- en scheikunde, Sirius – mede te benutten ter versterking 
van deze netwerken. 

Aansluitend op een aanbeveling in eerdere netwerkstudies is het raadzaam om netwerken 
tussen de samenwerkingspartners in de onderwijsketen – voor zover dat nog niet gebeurd 
is – ook een formele status te geven. Formalisering van netwerken leidt tot duidelijker pro
filering, daarmee tot grotere zichtbaarheid en als tweede-orde-effect tot verdere netwerk
groei. Andere – positieve – effecten van formalisering van netwerken betreffen de verduur
zaming van relaties in het netwerk – de netwerkslijtage (vooral in de samenwerking tussen 
ho-instellingen onderling) wordt op z’n minst vertraagd – en het creëren van betere condi
ties voor professionalisering van netwerkrelaties (netwerken worden zo minder kwetsbaar 
voor het wegvallen van sterk persoonsgebonden relaties). 

d) Blijf krachtig inzetten op uitbreiding van Jet-Net 

Jet-Net is en blijft een krachtig middel om vo-scholen en –leerlingen in staat te stellen zich 
te oriënteren op de bètatechnische praktijk en beroepen. Veel vo-scholen hebben ronduit 
moeite met het zelf organiseren van deze oriëntatie en zien Jet-Net als hét middel om dat 
te bewerkstelligen. De wachtlijst is echter nog lang. Voortgezette uitbreiding is daarom 
zonder meer gewenst. 

In deze netwerkstudie hebben we vastgesteld dat er tussen Jet-Net bedrijven en vo
scholen nog veeleer sprake is van clustervorming in plaats van netwerkvorming. Rond Jet-
Net bedrijven hebben zich “eilandjes” van vo-scholen gevormd; tussen de clusters hebben 
we weinig relaties aangetroffen. Toch ligt hier een interessant potentieel. Immers, zowel 
Jet-Net bedrijven als vo-scholen en –leerlingen hebben veel te winnen bij meer uitwisseling 
tussen deze clusters. We pleiten daarom voor (1) voorzetting van de integratie van Jet-Net 
in de lopende bèta programma’s (in het bijzonder Bèta Excellent), en (2) verdere ontwik
keling van Jet-Net in de richting van een coherent netwerk van bètageoriënteerde bedrij
ven en vo-scholen. 
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Bijlage 1. Afkortingen 

EMC Erasmus Medisch Centrum 

HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

HHG Hanzehogeschool Groningen 

HHS Haagse Hogeschool 

HL Hogeschool Leiden 

Ho Hoger onderwijs 

HR Hogeschool Rotterdam 

HU Hogeschool Utrecht  

HvA Hogeschool van Amsterdam 

HZ Hogeschool Zeeland 

Jet-Net Jongeren en Technologie Netwerk (cf. www.jet-net.nl) 

NG Natuur en Gezondheid (profiel) 

NHL Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 

NHTV Internationale Hogeschool Breda 

NT Natuur en Techniek (profiel) 

RU Radboud Universiteit Nijmegen 

RUG Rijksuniversiteit Groningen 

TUD Technische Universiteit Delft 

TU/e Technische Universiteit Eindhoven 

UL Universiteit Leiden 

UM Universiteit Maastricht 

UT Universiteit Twente 

UU Universiteit Utrecht 

UvA Universiteit van Amsterdam 

UvT Universiteit van Tilburg 

Vo Voortgezet onderwijs 

VU Vrije Universiteit Amsterdam 

WUR Wageningen Universiteit & Research centre 

WU Wageningen Universiteit & Research centre 
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