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Samenvatting

INLEIDING

In 2009 is vanuit het lectoraat ‘Duurzame innovatie in 

de regionale kenniseconomie’ van het Alfa-college en 

NHL Stenden Hogeschool gestart met de ontwikke-

ling van het model Regionaal Co-makership (RECO-

MA): een nieuwe manier van samenwerken tussen 

het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven, waarbij 

partijen samen duurzame innovaties ontwikkelen. Het 

specifieke van dit model is het multidisciplinaire en 

multilevel aspect; werkveld en onderwijs met docen-

ten en studenten van verschillende opleidingen wer-

ken samen aan innovatievraagstukken.

In 2015 is met ondersteuning van het Regionaal 

 Investeringsfonds (RIF) gestart met het programma 

Regionaal Co-makership. Binnen het RIF-programma 

wordt uitvoering gegeven aan 8 deelprojecten.

 

Het lectoraat ondersteunt het Rif-programma met on-

derzoek. Onderzocht wordt of het leren en werken 

in- en tussen de netwerken van het Rif-programma en 

leiderschap daarbij bijdraagt aan het versterken van 

het Regionaal Co-makership als innovatiestrategie 

van het Alfa-college.  

In mei 2016 is gestart met een 0-meting waartegen 

de verdere onderzoeken zullen worden afgezet. De 

resultaten van de 0-meting zijn in juli 2017 gepresen-

teerd. Voorliggend rapport laat de samengevatte re-

sultaten van de 1-meting in het schooljaar 2017-2018 

zien en toont hoe de eerste stappen zijn gezet in Re-

gionaal Co-makership. 
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1-meting

HET ONDERZOEK

De hoofdvraag in het onderzoek luidt:

‘HOE KAN DOOR AL DOENDE LEREN IN LERENDE 
NETWERKEN HET CONCEPT ‘REGIONAAL CO- 
MAKERSHIP’ OP EEN HOGER PLAN GEBRACHT 
WORDEN EN WELK LEIDERSCHAP VEREIST DIT?’ 

De drie deelvragen daarbinnen zijn;

1. ‘Wat is de relatie tussen het Regionaal  
Co-makership in de lerende netwerken van de 
RIF en de innovatiestrategie van het Regionaal 
Co-makership in het Alfa-college?’.

2. ‘Welke invloed heeft al doende leren in en 
tussen netwerken op het ontwikkelen en 
versterken van het concept Regionaal  
Co-makership en welk verbindend leiderschap  
is daarbij effectief?’ 

3. ‘Welke persoonlijke leer- en samenwerkings-
opbrengsten verwerven deelnemers/professionals 
middels al doende leren binnen regionale 
netwerken, waarin publiekprivaat in co-makership 
gewerkt wordt aan relevante innovatievraag-
stukken?’

Deelvraag 1 is beantwoord door leidinggevenden (17), 

van wie één of enkele medewerkers in de deelprojecten 

actief zijn, te interviewen over hun interpretatie van 

het model Regionaal co-makership en de manier 

waarop ze er handen en voeten aan geven in hun 

praktijk. Daarbij is ook hun leernetwerk in kaart 

 gebracht. Dat netwerk geeft weer hoe de leiding-

gevenden met elkaar verbonden zijn in leerrelaties.

Deelvragen 2 en 3 zijn beantwoord door de deel-

nemende docenten en bedrijvenpartners (140) een 

vragenlijst voor te leggen waarin werd gevraagd 

naar motivatie, naar de randvoorwaarden voor deel-

name en naar hoe ze met elkaar samenwerken in 

het deelproject. Achtenveertig deelnemers hebben 

de vragenlijst volledig ingevuld. Daarnaast is ook het 

leernetwerk van deze deelnemers in kaart gebracht. 

Tot slot zijn achtentwintig deelnemers vanuit de ver-

schillende deelprojecten (14 docenten, 14 werkveld-

partners) en de deelprojectleiders geïnterviewd over 

hun ervaringen. 

Motivatie en een gevoel van 

eigenaarschap zijn positief 

stimulerende factoren

Essentials om tot innovatieve ideeën en uitvoeringen te komen zijn: 

De leden van de groep 

hebben een gedeeld doel 

voor ogen

De leden vormen een lerend netwerk waarin ze 

door gesprekken op de hoogte raken van elkaars 

kennis en expertise

Er is sprake van onderling 

 vertrouwen en een gelijkwaar-

dige samenwerking

Er is een verbindende manier van leiderschap 

waarbij initiatieven uit de groep een podium 

wordt gegund
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LEIDINGGEVENDEN OVER RECOMA

Binnen de groep van leidinggevenden is er sprake 

 geweest van veel personele wisselingen in de periode 

tussen de 0- en 1-meting. Voor bijna de helft van de 

geïnterviewde leidinggevenden geldt dat zij korter 

dan een jaar bij het programma betrokken zijn. In de 

resultaten blijkt een tweedeling tussen relatief kort en 

langer betrokken leidinggevenden als het gaat om 

hun invulling aan het RECOMA-model. Voor korter 

betrokken leidinggevenden is het begrip Regionaal 

Co-makership moeilijker te duiden, zij benoemen 

vaak in algemene zin dat het om samenwerking 

 tussen onderwijs en werkveld gaat. Voor deze leiding-

gevenden krijgt het programma Regionaal Co-maker-

ship belang wanneer het ook in overleggen met 

andere leidinggevenden naar voren komt. Ook geven 

ze aan dat de dagelijkse gang van onderwijspraktijk 

veel aandacht vraagt. Ze zien innovatie als iets dat 

geen onderdeel is van het dagelijks werk en plaatsen 

een innovatieprogramma als het RIF ook niet direct 

binnen hun eigen invloedsfeer.

Leidinggevenden die langer betrokken zijn bij het 

 programma Rif RECOMA zijn ten opzichte van de 

0-meting zich meer bewust van de waarde van 

 Regionaal Co-makership.

En ze denken na over de mogelijke verduurzaming 

van deze manier van samenwerken. 

Het beeld van Regionaal Co-makership verbinden zij 

ook aan andere innovatieprojecten en zij geven invulling 

aan Co-makership met m.n. de eigen locatie en regio 

voor ogen. Uit de interviews blijkt dat deze leiding-

gevenden het belang van kennisdelen inzien, maar 

zoekende zijn naar de invulling van hun rol daarbij.

De verdieping van betekenisgeving aan RECOMA en 

de uitvoering ervan zijn vooral te zien in de gesprekken 

met leidinggevenden die langer dan een jaar betrok-

ken zijn. Zij noemen bijvoorbeeld het belang van taal 

en de manier waarop er over RECOMA wordt gespro-

ken. Het wordt nog te vaak ‘een project’ genoemd 

valt hen op en dit roept het beeld op van monitoring 

en sturing, niet van al doende leren en het ontwikkel-

traject dat er in de kern mee bedoeld wordt.

“En misschien ook wel dat dat moet. 

Maar dan houd je de ontwikkeling er 

dus niet, dat merk ik dan bij mezelf, 

nou ja eerst dát, want daar word ik 

op afgerekend en op de innovatie niet, 

want als die niet komt, nou oké.” 

Leidinggevende

“Wisselende groep van samenwerkende partners in de regio; creatief, out of the 

box met waarde voor de onderwijsprogramma's; het geeft ruimte om te stoeien 

en te experimenteren en daar worden docenten enthousiast van.” leidinggevende

“Misschien is die stand van multilevel 

en multidisciplinaire visie op een 

gegeven moment wel een beetje 

verouderd en komt daar iets nieuws 

voor in de plaats, dat vind ik wel de 

grootste uitdaging: het van elkaar 

weten is stap één, daarna van elkaar 

leren en dat faciliteren. Dat vind ik 

wel ingewikkeld.” leidinggevende
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1-meting

Figuur 1: Leernetwerk leidinggevenden 0-meting

Figuur 2: leernetwerk leidinggevenden 1-meting

LEERRELATIES LEIDINGGEVENDEN

De leidinggevenden signaleren dat het ontwikkelpro-

ces grotendeels plaatsvindt in de deelprojecten, bij de 

deelprojectleiders, docenten en studenten. Opvallend 

is dat de leerrelaties van leidinggevenden zelf veelal 

naar boven zijn gericht: daar halen ze kennis als ze 

zaken niet goed weten. Interactie met hun docenten, 

die deelnemen aan het programma en het leren van 

de ervaringen vanuit het Rif-programma worden in de 

interviews nauwelijks genoemd. De analyse van het 

leernetwerk van de leidinggevende ondersteunt dit 

(zie figuur 2). Er zijn nauwelijks leerrelaties met deel-

projectdeelnemers zoals docenten; deze zijn er alleen 

wanneer de leidinggevende een dubbelrol als deel-

projectleider heeft. De relaties zijn veelal stervormig, 

met een top-down-contact. Dat betekent dat het 

 netwerk een combinatie is van verschillende spinnen-

in-het-web die hun kennis delen met de mensen 

 onder hen. Gelijkwaardige wederkerige leerrelaties 

zijn er weinig. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar (zie 

figuur 1), wel is het aantal leerrelaties toegenomen.

PROJECTDEELNEMERS OVER RECOMA

De deelnemers (projectleiders, docenten en werkveld-

partners) zijn, net als vorig jaar, allereerst gevraagd 

naar hun beeld van Regionaal Co-makership. Waar 

vorig jaar vooral de samenwerking tussen onderwijs 

en werkveld in algemene zin werd genoemd, wordt nu 

m.n. door docenten ook de waarde voor de student 

benoemd. Deelnemers uit het onderwijs hebben een 

rijker beeld van wat het model inhoudt, bij werkveld-

partners is er weinig veranderd.

“Verbinding met de bedrijven. Inspelen in deze tijd 

en een aantrekkelijke realistische leeromgeving 

neerzetten voor studenten.” Docent

“Dat is de wens is eigenlijk om buiten 

school een aparte locatie te hebben 

waarbij echt het gevoel is van ik zit bij 

een bedrijf. Ja, dat er echt een andere  

sfeer heerst. (…) Waar klanten komen,  

waar bedrijven komen, waar ook 

studenten komen. Waar echt het 

gevoel is hier halen we kennis, hier 

brengen we kennis. En dat gevoel 

moet er zijn. En het heel open zijn, 

dat is eigenlijk de wens.” Werkveld
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Figuur 3: Leernetwerk projectdeelnemers 0-meting

Figuur 4: Leernetwerk projectdeelnemers 1-meting 

VOEDINGSBODEM VOOR INNOVATIES

De voedingsbodem voor het programma is vergelijk-

baar met die van de 0-meting: mensen zijn ook nu 

overwegend enthousiast en gemotiveerd. Het helpt 

ze dat nu duidelijker is wat er van ze verwacht wordt. 

De deelprojecten zijn allemaal van start gegaan en 

docenten, studenten en werkveldpartners hebben 

meegedraaid in innovatieve projecten. 

Er worden ook enkele probleemgebieden gesignaleerd 

door de deelnemers. De dagelijkse gang van zaken in 

het onderwijs is nog niet ingericht op de nieuwe 

vraag van projecten. Docenten, studenten en deel-

projectleiders lopen tegen praktische zaken aan als 

bijvoorbeeld roostering. Een RIF-programma wordt in 

een aantal projecten vormgegeven naast het reguliere 

onderwijs, waardoor het voor enkele docenten lastig 

is om deel te nemen. Projectleiders en docenten geven 

aan dat er ook andere kwaliteiten en vaardigheden 

van hen gevraagd worden.

Projectleiders constateren, net als enkele leiding-

gevenden, dat de ontwikkelingsgerichte doelstelling 

van RECOMA botst met harde projecteisen en dat dit 

in de praktijk niet altijd verenigbaar is. Voor werkveld-

partners is het niet altijd duidelijk vanuit welke context 

of welk project samenwerking wordt gezocht.

LEERNETRELATIES DEELNEMERS

Het leernetwerk in de 1-meting is ten opzichte van de 

0-meting verdicht: er zijn meer leerrelaties ontstaan 

en ook tussen de verschillende locaties van het Alfa- 

college zijn meer lerende contacten zichtbaar (zie 

 figuur 3 en 4). Dat betekent dat kennis en innovatie 

zich makkelijker over het Alfa-college kunnen ver-

spreiden. Binnen het leernetwerk van de deelnemers 

zijn nog veel ster-relaties zichtbaar: enkele deel-

nemers zijn spinnen in het web.

“Er is altijd veel tekst voor nodig, vind 

ik. (…) ergens weet je het wel, maar 

vertrouw het maar eens aan een 

woord toe. En wat is het dan heel 

concreet, hè? Dat maakt het gewoon 

echt lastig. Het is het Regionaal Inves-

teringsfonds. Dat weten we.” Werkveld
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1-meting

OPBRENGSTEN DEELPROJECTEN

De deelprojecten zijn allemaal gestart: docenten en 

studenten hebben in zeer verschillende configuraties 

met het werkveld samengewerkt aan innovatieve pro-

jecten. De opbrengsten hiervan zijn net zo divers als de 

wijze waarop de samenwerking in de deelprojecten is 

vormgegeven. Hieruit blijkt dat in de praktijk het 

 model Regionaal Co-makership verschillende gezich-

ten krijgt. Samenwerkingsprojecten kennen ruwweg 

twee verschijningsvormen:

1 Het bankmodel: kleine projecten en vragen worden 

door docenten verzameld bij het werkveld, het 

vraagstuk wordt beschreven en wordt door studen-

ten vervolgens als opdracht opgepakt en uitgewerkt.

2 De leerwerkplaats: bij de werkveldpartner of op een 

‘derde’ locatie wordt een werkplek ingericht waar 

studenten werken aan authentieke praktijkvraag-

stukken of werkopdrachten.

In de verschillende deelprojecten is weinig multilevel 

samenwerking tussen mbo en hbo zichtbaar. Wel  

zijn er op verscheidene plaatsen experimenten van 

multidisciplinaire samenwerking aanwezig. Over het 

algemeen ervaren de betrokkenen veel plezier en vol-

doening uit de deelname. Ze halen er inspiratie uit.

In vergelijking met de 0-meting zijn verschillende resul-

taten van het leren binnen de deelprojecten zichtbaar. 

Binnen enkele projecten is veel geïnvesteerd in de 

 samenwerking van multidisciplinaire docententeams, 

die multidisciplinaire studentengroepen in vraagstuk-

ken van het werkveld begeleiden. In andere projecten 

is een nauwe samenwerking met 1 of meerdere werk-

veldpartners gerealiseerd, met in een aantal gevallen 

nieuwe leerwerkplaatsen als resultaat. 

STEPPING STONES

In vergelijking met de 0-meting zijn de projecten 

 binnen het programma Rif RECOMA in de periode 

van de 1-meting in een nieuwe fase belandt waarin er 

daadwerkelijk wordt samengewerkt aan projecten 

vanuit het werkveld, door studenten en docenten. 

Deze samenwerking kent verschillende verschijnings-

vormen; het model Regionaal Co-makership lijkt in de 

praktijk niet eenduidig, maar in diverse vormen te 

ontwikkelen. De diversiteit heeft betrekking op zowel 

de wijze van samenwerking met het werkveld, de 

mate van multidisciplinariteit en het multilevel karak-

ter van de samenwerkingen. Ook de beelden van het 

begrip Regionaal Co-makership zijn in zowel de 0- als 

1-meting divers. 

De ervaring met het werken in het Rif-programma 

laat spanning zien met reguliere onderwijsprocessen. 

Deelprojectleiders en docenten ervaren organisatorische 

belemmeringen die samenhangen met de manier 

waarop het onderwijs georganiseerd is. De culturen 

van onderwijs (minder flexibel, gericht op protocollen 

en afspraken) en die van het werkveld (flexibel, doel- 

en resultaatgericht) botsen daardoor soms.

Opvallend resultaat uit de 1-meting is dat de leer-

netwerken van leidinggevenden en deelnemers van de 

projecten weinig verbinding kennen. De ervaringen 

opgedaan in het Rif-programma kennen nog ‘geen 

weg naar boven’ en leidinggevenden zijn niet op zoek 

naar ervaringen ‘van beneden’. 

Uit de 1-meting komt naar voren dat van de docenten 

die meewerken in RIF-projecten andere kwaliteiten en 

vaardigheden worden gevraagd. Het blijkt soms lastig 

om goede docenten te vinden voor de begeleiding 

van studenten. Enkele docenten vinden het lastig om 

zo expliciet met de werkveldpartners samen te werken. 
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Partners

 LEDEN ONDERZOEKSGROEP:
 Dr. Ineke Delies, lector
 Dr. Femke Nijland
 Drs. Marjolanda Hendriksen
 Drs. Jan Nap
 MCM Erna Dros
 Anna Veeneman

ALFA-COLLEGE.NL

Vanuit de 1-meting wordt duidelijk 

dat er enkele aandachtspunten zijn 

passend bij de doorontwikkeling 

van het leren van en met elkaar. De 

verbinding tussen de deelprojecten, 

maar ook tussen leidinggevenden 

en ervaringsdeskundigen vanuit de 

projecten kan worden versterkt. 

Evenals de verbinding tussen inno-

vatieve en reguliere onderwijs-

processen.

Wat blijkt is dat in de verschillende 

deelprojecten Regionaal Co-maker-

ship vanuit het ‘al doende leren’ 

wordt vorm gegeven. Dit heeft 

 diversiteit aan uitvoeringsvormen 

en een rijkdom aan ervaringen en 

leeropbrengsten als resultaat. 

TOT SLOT

Open UniversiteitWelten-instituut
welten-instituut.ou.nlOnderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie


