Co-makership als DNA van het mbo

WAT werKtWEL
EN WAT NIET?
Natuurlijk: hetbedrijfsleven denkt al jaren volop mee over de inrichting vanhet mbo.
Maar écht samenwerken in de uitvoering vanhet onderwijs? Dat gebeurt ma.ar mondjesmaat. Zonde, want dit zogenoemde co-makership kan veel moois opleveren - als je het
goe

d aanp akt tenminste.
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Dat de band tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven hecht is,
vormt geen nieuws. De naam beroepsonderwijs
spreekt wat dit betreft boekdelen: studenten
in het mbo worden opgeleid tot vaklieden;
ze leren een beroep. Om de aansluiting tussen
arbeidsmarkt en mbo te optimaliseren, zijn
werkgevers nauw betrokken bij de ontwikkeling
van het onderwijs. De uiwoering van het onderwijs is daarentegen vaak nog een no-go-area
voor bedrÍjven. Hun inbreng blijft over het
algemeen beperkt tot meedenken, adviseren
en - natuurlijk - het creëren van stageplekken.
Vreemd eigenlijk, want: waarom zouden
werkgevers niet ook in de uitvoering een ro1
kunnen spelen? Wordt het mbo er niet beter
van, wanneer werk en school bij elkaar komen?
Via co-makership (oftewel, in goed Nederlands:
co-creatie) bijvoorbeeld, waarbij beide partijen
kennis en middelen inzetten en samen
verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat.
"Natuurlijk is co-makership een goede zaak voor
het mbo", stelt Hans Koole. Koole is gespecialiseerd
in de aansluiting tussen onderwijs en arbeids-

markt: eerst als lobbyist en consulent in dienst
van werkgeversorganisaties als AWVN en
VNO-NCW inmiddels al jaren als zelfstandig
ondernemer. "Het zou de normaalste zaak van
de wereld moeten zijn, maar dat is het nog niet."

VIJF HOOFDVORMEN
In maart publiceerde het expertisecentrum
beroepsonderwijs (ecbo) een onderzoek naar de
verschillende vormen waarin het co-makership
zich manifesteert in het mbo. De onderzoekers
bestudeerden een groot aantal samenwerkingsprojecten die geflnancierd werden vanuit het
Innovatiearrangement van het ministerie van
oc\M. Ze kwamen uiteindelijk tot vijf hoofdvormen van co-makership: de school in het
bedrijf, hetbedrijf in de school, een nieuwe
'entiteit', een tijdelijke projectmatige samenwerking tussen bedrijf en school en, tot s1ot,
samenwerking tussen school en intermediair,
namelijk een kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. "We hebben ons
gefocust op de organisatorische kant van het
verhaal", legt ecbo-onderzoeker Hester Smulders
uit. "Hoe is de samenwerking ingericht: waar
vindt deze plaats, wie doet wat, wie bepaalt
en wie betaalt, zijn er contracten gesloten,
hoe groot is de inbreng van het bedrijfsleven
in de uiwoering?" Ecbo heeft het co-makership
in zijn verschillende verschijningsvormen
objectief in kaart gebracht. Een v/aardeoordeel
vellen de onderzoekers niet. Smulders: "De beste
vorm van samenwerking? Die is er niet. Het
succes van de samenwerking hangt simpelweg
van de sector af. Van de regionale arbeidsmarkt,
van de aantallen studenten enja, ookvan de
mensen die er zitten en hun persoonlijk band."
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Smulders kan wel enkele succesfactoren benoemen. "Vaak zijn
geslaagde projecten georganiseerd door mensen die elkaar al
langer kennen. Daarnaast is de aanwezigheid van een sleutelfiguur - een inspirator, aanjager - van grote waarde." Ook aandacht
voor de werkvloer is cruciaal. Dus niet alleen samenwerken op
bestuurlijk vlak, maar ook kijken wat dat betekent voor docenten
en werknemers. "Het vraagt nogal rrat van met name docenten:
ze moeten zich ineens in werkprocessen gaan verdiepen en het
onderwijs daarin een plek geven. Dat is wennen. En dat kost tijd.
Geef ze die tijd." Balans, dat is voor Hans Koole de crux. Balans
tussen theorie en praktijk, tussen school enwerk, enbalans tussen
inmenging van het bedrijfsleven en autonomie van het onderwijs.
'Ja, ik ben voorstander van co-makership. Ik denk dat het mbo
er beter van wordt. Maar tegelijk moet er altijd een kloof zijn
tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Het mbo is een beroepsopleiding, maar geen functiegerichte training. Het lastige is dat
de kloof ook weer niet te groot mag zijn. Het is een dun koord
waar je overheen loopt."
Koole stelt dat het bedrijfsleven en de school twee aparte werelden
zijn, die niet een-op-een op elkaar aansluiten. "\Maarom niet?
Ze hebben simpelweg niet dezelfde belangen. Bovendien zijn
het twee wereiden met ieder hun eigen vaardigheden, kennis en
ambities. Werken is één ding, maar lesgeven en onderwijs geven
is een heel ander métier. Oók als het om beroepsonderwijs gaat."
GEDEELDE AMBITIES
Hoe breng je de twee werelden bij elkaar, op een duurzame en
resultaatgerichte manier? Met die vraag houdt Koole zich al jaren
bezig. Co-makership is een goede optie, maar niet zaligmakend.

Het vraagt namelijk nogal wat van de samenwerkende partijen
om dit tot een goed einde te brengen. Koole: "Belangrijkste is
misschien wel dat er duidelijke afspraken gemaakt worden:
wie doet wat, wie bepaalt en ook: wie betaalt? AIs twee partijen
zo nauw samenwerken, is het ook van belang om voor ogen
te hebben wat de ander te bieden heeft. Wat zijn elkaars sterke
punten? Welke ambities heeft de andere partij? En als je dat

weet: hoe kunnen we de ambities zoveel mogelijk laten samenvallen? Waar zit de overlap?" Samenvattend komt het erop neer
dat de co-makers elkaar moeten leren kennen. "En dat bedoel
ik letterlijk", aldus Koole. "Scholen en werkgevers zoeken
elkaar nog te weinig op. Het gaat om begrip, vertrouwen én de
persoonlijke klik. En danbedoel ik niet eens zozeer op bestuurlijk
vlak. AI is de intentie die op hoger niveau uitgesproken wordt
zeker van belang. Nee, de basis ligt bij de docent en de begeleiders
op de werkvloer. Die moeten elkaar vinden en samenwerken." O
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