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Valkuil 1
Spraakverwarring
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Sport & Bewegen

“Het eerste jaar zijn we vooral bezig geweest met 
quick wins om de samenwerking vmbo en mbo te 
verbeteren. Bijvoorbeeld door het realiseren van een 
drempelloze instroom, het verkennen van elkaars 
vakinhoud en het organiseren van gastlessen en 
speeddates tussen leerlingen van het vmbo en mbo.

Elkaars taal leren spreken kost tijd en door op deze 
manier al met elkaar aan de slag zijn, leer je die taal 
al doende spreken.”

Margriet den Bak, docent bij de School voor 
Sport en Bewegen van het ROC Tilburg

Leerlab Noord-Brabant
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Succesfactoren bij ambitie
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✓ Draag bestuurlijk een heldere visie uit

✓ Die een inspirerend perspectief biedt en haalbare 
doelen stelt

✓ Houd de ambitie levend



Recht doen aan belangen 

11-10-2021 9

Ambitie

Belangen

Relatie

Organisatie

Proces

Werken aan        
een gedeelde

ambitie

Recht doen
aan belangen

Creëren van 
waarde voor 

betrokken partners? 

Transparantie
Dialoog

Mutual gains

Inhoud
Commitment

Gezamenlijkheid

Hoe gedeeld is de 
ambitie van de partners?



Valkuil 2
Belangen gaan onder tafel een rol spelen
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Groen

“In het begin was er wel het gevoel: ga je niet je eigen 
mbo kannibaliseren, omdat er misschien minder 
leerlingen voor het reguliere mbo 2 zouden kiezen? Daar 
moet je het goed met elkaar over hebben en bijvoorbeeld 
duidelijk maken wat het verschil is tussen een reguliere 
mbo 2-leerling en een doorlopende leerroute-leerling. Bij 
die laatste groep is de kans op uitval groter, met deze 
leerroute houden we ze binnen. 

Ook stimuleren we dat leerlingen na niveau 2 
doorstromen naar niveau 3, dat maakt het voor het mbo 
extra interessant.”

Hijlke Wijnja, schoolleider van Wellantcollege
vmbo De Bossekamp in Ottoland 

Leerlab Ottoland
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Succesfactoren bij belangen
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✓ Durf transparant te zijn over je eigen belangen

✓ Vraag waardevrij en met oprechte interesse naar 
belangen van de ander

✓ Ga samen op zoek naar de win-win



Is ambitie of belangen in jouw 
samenwerking een uitdaging?

Of zijn deze juist goed 
verzorgd? (hoe komt dat?)
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Valkuil 3
Elkaar alleen ontmoeten tijdens formele momenten
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Verkoop

“De scholen besteden veel aandacht aan het 
ondersteunen van docenten. Bijvoorbeeld met leercirkels, 
gemeenschappelijke docententeams en intercollegiale 
ondersteuning. 

Hier in Ommen zijn het vmbo en mbo in hetzelfde 
gebouw gehuisvest, dat maakt het informele contact nog 
makkelijker. Daardoor zien docenten elkaar aan de 
koffietafel en in de wandelgangen. Daar bespreek je 
studenten al. Je hoeft dus niet te wachten tot een 
formeel overlegmoment om te zeggen: ‘misschien is dit 
een leerling voor de vmbo-mbo route’.” 

Dorien Nanninga-Van der Veen, docent bij 
Landstede

Leerlab Oost
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Succesfactoren bij relatie
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✓ Investeer in de informele ontmoeting

✓ Beloof niet meer dan je kan waarmaken en kom 
beloftes na

✓ Wees transparant en durf je kwetsbaar op te 
stellen
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Het ‘8-tje’ organiseren
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Valkuil 4
Bestuurlijke aansluiting verliezen
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Zorg & Welzijn

“Zorg ervoor dat het project wordt gedragen op alle 
niveaus. Het kan overal ontstaan, maar succes is 

afhankelijk van draagvlak op alle niveaus.”

“Tijd is natuurlijk erg belangrijk, maar het helpt ons 
als projectgroep enorm om een stevig projectplan te 

hebben. Vervolgens is het ook echt afhankelijk van 
de motivatie en bereidheid van docenten om elkaar 

te leren kennen en hier samen iets belangrijks te 
ontwikkelen voor leerlingen.”

Raymond Vaessen, teammanager bij Gilde 
Opleidingen

Leerlab Midden-Limburg
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Succesfactoren bij organisatie
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✓ Faciliteer dat docenten en projectleiders kunnen 
samenwerken

✓ Leg afspraken vast in een projectplan

✓ Organiseer het zo licht mogelijk
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Valkuil 5
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Pas beginnen als alles helder is



Horeca

“Ook als nog niet alles is uitgedacht, kun je al met elkaar 
aan de slag. Gaandeweg zoek je dingen uit en los je 
vraagstukken op. Het hoeft niet te moeilijk te zijn, de 
doorlopende leerroute hoeft niet het vertrekpunt te zijn. Ga 
met elkaar in gesprek: hoe kunnen we overlap in lesstof 
voorkomen en de overgang voor jongeren soepeler maken? 
Waar zitten win-wins als het gaat om onderwijsfaciliteiten 
of stageplekken en leerbedrijven?” 

“Als docent moet je ook zelf de ruimte pakken om te 
innoveren en te experimenteren. We mogen uitproberen, 
zoeken het zelf uit en doen het gewoon. Die vrijheid krijg 
je niet als opdracht mee, daar moet je echt zelf voor 
kiezen. Maar als je die vrijheid neemt, blijkt er veel 
mogelijk.” 

Geert Jan Siebring (docent horeca Drenthe College) en Jan 
Boerhof (docent horeca Dr. Nassau College Penta)

Leerlab Assen
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Succesfactoren bij proces
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✓ De eerste paar stappen helder hebben

✓ Bepalen wat er minimaal nodig is voor de volgende stap

✓ Gezamenlijk evalueren op voortgang en kwaliteit van de 
samenwerking



Welke valkuil herken je in 
je eigen praktijk?

Welke succesfactor zou je 
zelf direct kunnen inzetten?
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Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie 
berusten bij Common Eye®.

Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar 
gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Common Eye®.

Professor Bronkhorstlaan 10
Gebouw 92, Terrein Berg & Bosch
3723 MB Bilthoven

esther@commoneye.nl
06-5772 5780
030 207 2020

www.commoneye.nl
www.samenwerkingslab.nl


