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PROLOOG  
 
Een onconventionele en integrale aanpak van werken, leren en circuleren van 
kennis moet leiden tot een betere concurrentiepositie van Nederland. Voor de 
industriële sector is een systeeminnovatie nodig van beroepsonderwijs en 
bedrijfsleven met als kern slimme kenniswerkers in regionale netwerken. 
Bedrijven, scholen en lokale overheden werken hierin samen op weg naar de 
kenniseconomie.  
 
Het Platform IO (Integraal Ontwerpen) presenteerde reeds in 2004 een visie op 
herontwerp van de sector techniek en een aanpak voor verbreding van de IO-filosofie. 
Dit gedachtegoed was afgelopen jaren in tientallen projecten ontwikkeld in pilots met 
bedrijven en scholen en verankerd in leidraden en best practices. Om de hele sector 
de vruchten te laten plukken van deze projecten is verbreding nodig naar meer 
bedrijven, meer scholen, in alle regio’s. Daartoe zijn investeringen nodig in Anders 
Werken, Anders Leren en Anders Circuleren. Bedrijven, scholen en regio’s moeten 
‘slimmer’ worden door de ontwikkeling van slimme kenniswerkers. In dit visiedocument 
ontvouwt het IO-platform een implementatiestrategie.  
 
• Een innovatief bedrijf 
Door investeringen in Anders Werken (volgens het concept van Integraal Ontwerpen) 
zal de technologie een breder, integratiever en duurzamer karakter krijgen. Bedrijven 
zullen vanuit een hoger kennisniveau opereren als ze kennis gestructureerd vastleggen 
in ICT-systemen en als ze kennis hergebruiken over de gehele levenscyclus van 
producten, vanaf de klantvraag tot de productie en de recycling. De dominante 
aanbodcultuur moet kantelen naar vraaggericht ondernemen. Medewerkers 
transformeren tot kenniswerkers met oog voor klantgerichte dienstverlening. Immers 
door een hoge kennisproductiviteit kan het bedrijf snel en adequaat reageren op 
kansen vanuit de markt. Anders Werken rekent af met verregaande differentiatie van 
taken en specialisatie in onderdelen. Het vraagt om nieuwe beroepscompetenties met 
als kern het kunnen integreren van delen tot een geheel; dit geldt voor producten, voor 
bedrijfsprocessen, voor kennis en voor taken van specialisten. Centraal staat 
kenniscreatie door individuen die moet leiden tot kennisgroei en innovatie binnen de 
onderneming. Alleen zo ontstaat een innovatief bedrijf.  
 
• Een innovatieve leeromgeving 
Door te investeren in Anders Leren (volgens principes van het sociaal constructivisme) 
krijgen mens en organisatie een meer zelflerend en zelfsturend karakter en neemt het 
leerrendement en adaptievermogen toe. Voor scholen betekent dit dat het 
onderwijsproces kantelt van een docentgestuurd aanbod van lessen naar een 
studentgedreven vraag om competenties. Dit klinkt utopisch maar het is anticiperen op 
een betekenisvolle leercontext waarin de student zijn arbeidsidentiteit kan vormen. 
Invulling daarvan kan zowel de beroepspraktijk zijn, waar studenten stage lopen, als 
een leerbedrijf waarin de nieuwe beroepscompetenties tot ontwikkeling komen. In een 
innovatieve leeromgeving is er sprake van kennisproductiviteit omdat studenten 
zelfgestuurd kennis creëren. De rijkheid aan rollen en het bedrijfsgericht karakter van 
die innovatieve leeromgeving maakt het onderwijs aantrekkelijker en de inzetbaarheid 
groter. 
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• Een innovatieve regio 
Kenniscirculatie is op dit moment nog laag ontwikkeld en dat blokkeert de 
innovatiekracht van de kenniseconomie. Door te investeren in Anders Circuleren 
ontstaat een kennisinfrastructuur waarin kenniswerkers bij bedrijven en scholen in 
regionale netwerken kringlopen op gang houden. Bedrijven krijgen praktisch 
toepasbare concepten aangereikt en de meest aansprekende resultaten (de best 
practices) gaan retour naar het beroepsonderwijs. De doorlopende beroepskolom 
(vmbo, mbo, hbo, wo) vormt hierbij de spil, gevoed door nieuwe strategieën voor 
kenniscirculatie. Hierbij zijn drie kringlopen te onderscheiden: die van de 
instroombevordering (vooral vmbo-mbo), de innovatiebevordering (mbo en hbo) en de 
bevordering van toegepast onderzoek (hbo en wo). De regionale overheden stimuleren 
het slaan van bruggen tussen scholen onderling en tussen scholen en bedrijven. Als 
scholen, bedrijven en overheden dit doen in privaatparticuliere 
samenwerkingsverbanden (PPS) ontstaat binding. Een dergelijke samenwerking biedt 
tevens een oplossing voor de innovatieparadox. Die paradox houdt in dat innovaties, 
zoals ontwikkeld in researchlaboratoria van bedrijven en onderzoeksinstellingen, en die 
de brandstof zijn voor de kenniseconomie, in feite slechts mondjesmaat doordringen tot 
de volgepropte curricula van de scholen. Leerzame stageverslagen verdwijnen in de 
archieven. De innovatieve regio, de derde component van de systeeminnovatie, lost 
deze innovatieparadox op. De nieuwe kennisinfrastructuur bevordert dat innovaties 
doordringen in het beroepsonderwijs en het MKB. De regionale overheden stimuleren 
het slaan van bruggen tussen scholen onderling en tussen scholen en bedrijven.  
 
Ontwikkelen van IO  
Integraal Ontwerpen is methodisch ontwikkeld (zie model hoofdstuk 5) in drie 
groeirichtingen: van abstracte naar concrete innovatieprocessen, en naar integratie van 
de beroeps- en de bedrijfskolom. Scholen en bedrijven werkten bottom-up in 
maatschappen. Recent is de regionale overheid aangeschoven vanuit haar 
verantwoordelijkheid voor de kennisinfrastructuur.  
 

 

Figuur 1. Speelveld voor realiseren van integrale systeeminnovatie 

• Innoveren  
Willen bedrijven in de kenniseconomie concurrerend blijven dan zullen zij anders 
moeten gaan werken en wel volgens het concept van Integraal Ontwerpen. Dit vereist 
nieuwe competenties zoals het kunnen creëren en delen van kennis met inzet van ICT-
systemen, het kunnen werken in multidisciplinaire teams en het klantgericht leveren 
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van toegevoegde waarde. Voor de studenten betekent dit dat zij anders moeten gaan 
leren. Men spreekt van natuurlijk leren; ontdekkend, zelfsturend; van geheel naar delen 
en niet van delen naar geheel; niet eerst drie jaar basiskennis en dan pas praktijk. Voor 
de docent betekent dit meer coachen dan onderwijzen en de student zelf laten 
ontdekken waartoe hij gemotiveerd is. Omdat in de praktijk anders werken en anders 
leren complementair zijn en nauwelijks te scheiden, is de behoefte ontstaan aan een 
nieuwe vorm van circuleren. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp waarbij hbo en mbo 
samen met bedrijven werken aan innovatiebevordering. Daarnaast werken mbo en 
vmbo samen met bedrijven aan instroombevordering door het ontwerpen van 
aantrekkelijk onderwijs in leerbedrijven. Het resultaat van het ontwerptraject is een 
integraal concept waarbij de processen anders werken, leren en circuleren in hun 
samenhang zullen leiden tot een systeeminnovatie.  
 
• Bedrijfskolom 
Kenmerk van IO is dat werktuigbouwers, elektrotechnici en installateurs samenwerken 
in teams. Dit geldt zowel voor de industrie, de bouw als voor de procesindustrie. De 
industrie is hierin voorloper. Gestart is in de machinebouw voor voedings- en 
genotmiddelen (GMV). Naderhand is de installatietechniek (UNETO/VNI) hierbij 
betrokken en vervolgens de scheepsbouw (VNSI). In brancheprojecten zijn nieuwe 
integratieve curricula ontwikkeld met innovatieve leerbedrijven en best practices als 
leercontext. De traditionele schotten tussen de branches moesten worden geslecht. 
Opstart van brancheprojecten in de bouwsector staat voor de deur met hergebruik van 
de concepten zoals ontwikkeld in de metalektro. Voor de scholen, waar afdelingen nog 
sterk branchegebonden opereren, vindt een doorbraak plaats door 
sectoroverschrijdende differentiaties te starten. Bij een multidisciplinaire aanpak is 
uniformering van het woordgebruik essentieel. In het Multatuli-project is hiermee een 
start gemaakt op initiatief van UNETO-VNI, in samenwerking met de bouw. Dit heeft 
geresulteerd in een afsprakenstel voor het digitaal uitwisselen van productdata. 
 
• Beroepskolom 
De derde groeirichting is de doorlopende leerlijn. De formule Kennisgroei door delen is 
gestart op academisch niveau. De daar ontwikkelde concepten van de systeemleer, 
ontwerpleer en levenscyclusbewust denken zijn praktisch toepasbaar gemaakt voor 
hbo-niveau en verwerkt in de nieuwe curricula en de nieuwe IO-competenties. De 
nieuwe beroepsrollen zijn vervolgens toegesneden op Mbo-niveau en uitgebreid met 
mbo-specifieke rollen, en wel voor onderhoud en gebruik van systemen. Ten slotte zijn 
ook voor het vmbo vertaalslagen gemaakt. Leerlingen blijken sterk te motiveren te zijn 
voor projecten waarin ze zelfgestuurd complexe en integrale taken aankunnen. In 
RTO-verband zijn nieuwe leerconcepten ontwikkeld waarbij de ‘slimme’ leeromgeving 
een rijke context vormt. Dit leerconcept bestaat uit een mix van vernieuwende 
concepten zoals Natuurlijk Leren, Techno Design en Projectonderwijs. Een 
geavanceerde ICT-omgeving faciliteert de processen.  
 
Regionale opzet 
In een regionale opzet werken scholen en bedrijven samen aan competentie-
ontwikkeling en innovatiebevordering in een privaatparticulier samenwerkingsverband. 
Het IO-platform staat voor het opzetten van een kennisinfrastructuur een bedrijfsmatige 
opzet voor, onder regie van de regionale overheid, die immers een soortgelijke taak 
vervult voor de civiele infrastructuur. 
• In deze opzet functioneren designteams met betrokkenheid van ingenieursbureaus. 

De teams ontwikkelen de kennisinfrastructuur en zorgen voor ketenvorming.  
• Een circulatiemanager regisseert uitvoerende taken zoals voorlichting, seminars en 

de inzet van coaches bij bedrijven en scholen. 
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• Een regionaal beroepsontwikkelcentrum (RBOC) verzorgt de academiefunctie met 
betrekking tot docentenopleidingen, de zij-instroom en train-de-trainer-
programma’s. 

• Universiteiten verlenen ondersteuning bij het opzetten van learning communities en 
kennispleinen.  

 
Landelijke opzet 
In de landelijke opzet werken regio’s en collectieven samen. Hiervoor is een landelijk 
platform nodig, met een breedte- en een dieptestrategie, dat zorg draagt voor 
verankering van de verworvenheden en voor de landelijke uitrol. Het platform is actief 
op drie fronten: 
• Vanuit een breedtestrategie geeft het platform het adoptieproces vorm. Het maakt 

scholen en bedrijven bewust van de kansen en doet een appèl op de bereidheid tot 
actie over te gaan. Dit gaat niet vanzelf en vergt gerichte marketinginspanning.  

• Vanuit een dieptestrategie is het platform aanjager voor de realisatie van een 
academiefunctie. Taken zijn: monitoring van kritische regionale processen, 
coaching van regio-ontwikkeling en ketenregie. 

• Horizontale kennisdeelkringen vormen de spil van processen voor het delen en 
hergebruiken van kennis. Ze dragen zorg voor borging en binding van de 
verworvenheden in learing communities onder regie van redactieraden. Dit is niet 
nieuw: in HTNO-verband zijn al best practices ontwikkeld rond Integraal Ontwerpen 
in de Metalektro (zie IO-portfolio). 

 
Methodisch innoveren 
We pleiten hier voor een systeeminnovatie, waarbij het niet gaat om de bestaande 
dingen beter te doen maar om de dingen geheel anders te doen. Wat we voorstellen is 
een herontwerp van de sector techniek waarbinnen scholen en bedrijven hecht 
samenwerken met meer aandacht voor de beroepspedagogiek. Timing en een 
integrale aanpak zijn bij dit sectorbreed innovatieproces heel belangrijk. Veel van 
dergelijke initiatieven zijn in isolement gestrand, omdat het veld er nog niet rijp voor 
was, of omdat de aanpak niet methodisch genoeg was. Aandacht voor het leren van 
elkaar – in (computer)netwerken – is essentieel. Ontschotting maakt energie vrij en 
voedt de zelfsturing van individuen en organisaties, die slim gebruikmaken van ICT en 
daarmee de slaagkans van innovaties vergroten.  
 
Investeringen 
Dit alles vereist investeringen in onderwijs en bedrijfsleven als zijnde een geïntegreerd 
systeem. De baten zullen de vereiste investeringen drastisch gaan overschrijden. 
Ervaringen in Finland en Groot-Brittannië tonen dat aan. Het is niet de vraag of maar 
hoe en wanneer er een doorstart gemaakt kan worden, aansluitend op wat reeds door 
AXIS in gang is gezet. Oog voor de regioformule met meer aandacht voor Anders 
Werken en Circuleren in samenwerking met het MKB is essentieel. De in dit document 
bepleite aanpak sluit dicht aan bij de bevindingen verwoord in de recente adviezen van 
de AWT en de SER (zie kernliteratuur). Zie ook het rapport van O&W 
Grensoverschijdend leren.  
 



www.integraalontwerpen.noordhoff.nl © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 

Integraal Ontwerpen en Ondernemen  Pagina - 7 - van 45 

Status van dit document 
Dit plan beschrijft een herontwerp van de sector techniek vanuit een visie op de 
kenniseconomie. Het document heeft een beleidsvoorbereidend karakter en schetst 
voor een brede doelgroep de verschillende elementen van een nieuwe 
kennisinfrastructuur. Visieontwikkeling heeft plaatsgevonden vanuit een vijftiental 
projecten die zijn uitgevoerd in de industriepraktijk volgens de formule kennisgroei door 
kennis delen. Het herontwerp is niet beschreven als standaardsjabloon maar als een 
generiek concept; design teams kunnen het per regio op maat toesnijden. Het 
toepassen van het concept in andere sectoren zoals de gezondheidszorg ligt voor de 
hand.  
 
Hoofdstuk 1 schets de problemen binnen de huidige economie als schaduwzijde van 
de industriële revolutie. Vervolgens geeft hoofdstuk 2 een oplossingsrichting.  
Hoofdstuk 3 gaat in op het belang van methodisch innoveren om te komen tot 
succesvolle implementaties met aanvaardbare risico’s.  
Vervolgens gaan we in hoofdstuk 4 in op de borging en verankering van de 
verworvenheden in een landelijk platform van waaruit de diepte- en breedtestrategie 
vorm krijgen. 
Hoofdstuk 5 noemt de mogelijke actoren, uitgaande van een bedrijfsmatige middle out-
aanpak met stimulering van bottum-upinitiatieven onder zachte regie top-down.  
En meerjarenbegroting staat in hoofdstuk 6. De notitie sluit af met een referentielijst. 
 
Namens het Platform IO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het bijzondere aan kennis is dat het zich vermenigvuldigt als je het deelt. 
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1. Analyse: Taylor voorbij 
 
De economie is langzaam maar zeker ingrijpend aan het veranderen. De 
aanbodeconomie, van oudsher de markt voor diensten en producten, ontwikkelt zich in 
hoog tempo tot een moderne vraaggestuurde economie, waarin afnemers het voor het 
zeggen krijgen en waarin kennis een kostbaar goed is. Op macroniveau zijn er 
momenteel echter vijf belangrijke knelpunten die de ontwikkeling van de 
kenniseconomie belemmeren: de afnemende concurrentiepositie, de 
onaantrekkelijkheid van techniek, blokkades in de kennisketen, het ontbreken van een 
breed gedragen visie op werken in de kenniseconomie en verzuiling van logge 
organisaties in het middenveld. 
  

1.1 Concurrentiepositie herwinnen 
De concurrentiepositie van Nederland als industrieland komt steeds meer onder druk te 
staan. Wat zijn de knelpunten, wat is de oplossingsrichting en waar bevinden we ons 
nu? 
 
Knelpunten 
De industrie zit nog te veel gevangen in de kenmerken van het industriële tijdperk: 
vergaande taakdifferentiatie, Tayloriaanse organisatievormen en het aanbodgerichte 
denken. Deze factoren blokkeren vernieuwingen. Het ontbreken van samenwerking in 
de keten tussen makers en gebruikers van producten leidt tot onnodig hoge kosten 
voor de eindklant. Daarnaast blijft het toepassen van ICT voor het stroomlijnen van 
processen sterk achter. 
Dit alles heeft tot gevolg dat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie 
afneemt. Bedrijven missen hierdoor de aansluiting op een sterk veranderende 
omgeving met nieuwe kansen. Herbezinning en heroriëntatie is voor bedrijven urgent. 

Hoog

Arbeidsproductiviteit Kennisproductiviteit

Van
maken

Naar
Kennis

van
maken

Kennistools

2003
Innovators

2007
Volgers

Machinetools
Tijd

Kennis
ontsluiten

Ontwikkelen
van nieuwe

competenties

Methodisch
herontwerpen
Transitiefase

To
eg

ev
oe

g d
e 

w
a a

rd
e

 

Figuur 2. Revival sector techniek door methodisch herontwerpen 

Oplossingsrichting 
Deze ontwikkelingen zijn reeds in 1995 vastgesteld door de hbo-visitatiecommissie 
Werktuigbouw en Scheepsbouw. Integraal Ontwerpen (IO) was hierop het antwoord. 
Dit omvat duurzaam, kennisintensief en vraaggestuurd ontwerpen en produceren. 
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Duurzaamheid richt zich op milieu- en gebruiksbewust ontwerpen. Kennisintensief 
produceren richt zich op het verhogen van de kennisproductiviteit en het meeleveren 
van toegevoegde waarde. Vraagsturing richt zich op het flexibel en op maat leveren 
van producten en diensten volgens klantwensen.  
Uit projecten in de verschillende sectoren bij zowel de grote bedrijven als het MKB blijkt 
toepassing van IO drastische voordelen te bieden voor zowel het bedrijf als de 
medewerkers. Het structureren van kennis in databases voor hergebruik blijkt een van 
de sleutels. Daarnaast is het werken aan nieuwe competenties, samen met scholen, 
van essentieel belang. Zie hiervoor de bevindingen in de AXIS-publicatie ‘Kennis delen 
werkt beter’. 
 
Status 
Inmiddels hebben de machine-, scheepsbouw- en installatiebranche IO geadopteerd. 
In de bouw is onderzoek naar het belang van IO afgerond en is besloten om in 2004 te 
starten met implementatie in de sector. De FME en haar A+O-fonds dragen IO uit 
onder de vlag www.AndersWerkenAndersLeren.nl.  
Deze oplossingsrichting is in de afgelopen zeven jaar relatief ver uitontwikkeld met 
middelen van overheden en branches, voor een totaalbedrag van circa acht miljoen 
euro.  
 

1.2 Techniek aantrekkelijk maken 
De aantrekkelijkheid voor de jeugd van het techniekonderwijs baart grote zorgen. Wat 
zijn de knelpunten, wat is de oplossingsrichting en waar bevinden we ons nu? 
 
Knelpunten 
Techniek is uit. Oorzaken hiervan zijn het slechte imago van het technisch onderwijs, 
het eenzijdig aanbodgerichte karakter en de fuikwerking bij de instroom.  
• Bij slecht imago horen beelden als zwaar, later weinig verdienen en vuile handen. 
• Aanbodgericht karakter refereert aan het onderwijssysteem (klassikaal, frontaal). 
• Met fuikwerking bedoelen we dat jongelui al direct een min of meer definitieve 

keuze moeten maken voor een specialistische vakopleiding. 
Dit alles leidt tot een terugloop van de instroom en tot een relatief hoge uitval in het 
technisch onderwijs. Het gevolg is dat er te weinig technisch opgeleide schoolverlaters 
de arbeidsmarkt instromen. Van deze drie genoemde oorzaken is het slechte imago 
specifiek voor techniek terwijl de overige twee elementen generiek zijn voor alle 
sectoren.  
 
Oplossingsrichting 
• Allereerst het knelpunt imago. Ook hier weer is de boosdoener het klassieke beeld 

dat men heeft van techniek, als zijnde een werkplaats waarbinnen het ambacht 
domineert. Dit beeld is fout en mede het gevolg van de drang om 
productieprocessen steeds perfecter te willen organiseren, terwijl de creatiefunctie 
en de instandhoudingsfuncties onderbelicht blijven. (Zie STT publicatie 62, 
Vernieuwing in productontwikkeling.) Techniek is juist uitermate rijk aan rollen: het 
is o.a. verkopen, creëren, werkvoorbereiden en onderhouden. Dit laatste niet te 
verwarren met de man met de oliespuit, maar te zien als een rol vol avontuur. Zoals 
het op pad gaan naar Singapore om daar een defect aan een baggervaartuig op te 
lossen.  

• Met de aanpak van een leerbedrijf is hoog gescoord op twee vmbo’s. In het 
leerbedrijf komen rollen en producten tot leven. Teams werken aan het maken van 
een product zoals een hondenkar of lichtorgel. Leerlingen ontdekken tot welke rol 
zij zich aangetrokken voelen. Niet het ambacht maar het product en de student 
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staan centraal. In deze aanpak is de leerling leading; de leerling krijgt pas kennis 
aangeboden als hij zelf daarom vraagt. 

• In leerbedrijven spelen leerlingen rollen als ontwikkelaar en ondernemer. Ze 
ontwikkelen een gevoel voor productcreatie en verdienen geld daarmee. Deze 
aanpak vaart onder de vlag RTO (Revival Technisch Onderwijs) en bevat zowel 
elementen van anders werken (IO) als van anders leren. 

Een dergelijke aanpak lost alle drie de knelpunten integraal op. Techniek is rijk, breed 
en vraaggestuurd. De aanpak staat model voor de gehele beroepskolom. 
 
 
 
 
 
Status 
De geschetste oplossingsrichting sluit aan op de ontwikkelingen die in gang zijn gezet 
door AXIS, met Anders Leren. De RTO-filosofie breidt dit concept uit met Anders 
Werken, met het leerbedrijf als integrator. Doordat resultaten direct zichtbaar zijn en 
aansluiting vinden bij de zorggebieden van de gemeenten zien wethouders deze 
aanpak als versneller. Ook zij willen het afbrokkelen van de interesse voor techniek 
keren en ze proberen antwoorden te vinden op de jongerenproblematiek. Het is 
belangrijk om deze aanpak te communiceren naar het basisonderwijs en het 
voorbereidend onderwijs aan de hand van o.a. Game Based Learning Modules met 
opvolging via het Internet (reeds in gang gezet door OFE/OLC) 
 

1.3 Kennisketen ontschotten: innovatieparadox  
Kenniscirculatie tussen scholen en bedrijven komt onvoldoende op gang. Wat zijn de 
knelpunten, wat is de oplossingsrichting en waar bevinden we ons nu? 
 
Knelpunten 
Innnovaties sijpelen maar mondjesmaat door naar het MKB. Hoewel er een grote 
bereidheid tot innoveren is, stroomt toegepaste kennis voor het creëren van innovaties 
niet echt door. Met name voor het MKB zou het beroepsonderwijs, en de hogescholen 
in het bijzonder, de toeleverancier moeten zijn. Uit visitatierapporten blijkt echter dat 
deze functie nagenoeg ontbreekt. De kennisketen, die van de universitaire wereld via 
het beroepsonderwijs naar het bedrijfsleven loopt, is op twee plaatsen geblokkeerd 
door een schot. Het eerste schot bevindt zich tussen de academische wereld en het 
beroepsonderwijs. Innovatieve theoretische concepten, ontwikkeld in de academische 
wereld, blijven onbenut liggen en zijn niet toepasbaar gemaakt voor en door het 
beroepsonderwijs. Samenwerking rond dit thema is in de kolom laag ontwikkeld. Het 
tweede schot bevindt zich tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. In de 
huidige situatie gebeurt het uitwisselen van kennis op een vrijblijvende basis met een 
beperkte coaching.  
 



www.integraalontwerpen.noordhoff.nl © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 

Integraal Ontwerpen en Ondernemen  Pagina - 11 - van 45 

 

Figuur 3. Schotten in de kennisketen 

Bedrijven leggen soms problemen voor aan hbo-studenten, maar de afstudeerscriptie 
krijgt hogere prioriteit dan het bedrijfsprobleem, en vervolgens verdwijnt het 
afstudeerrapport in een donker archief. Ook hier weer een aanbodbenadering. Van 
expliciete kenniscirculatie is nauwelijks sprake. De Adviesraad voor het Wetenschaps- 
en Technologiebeleid wees hier al enige jaren geleden op  (AWT 39), met beperkt 
effect.   
Thans gaat de AWT een stap verder met het rapport ‘Backing winners. Van generiek 
technologiebeleid naar actief innovatiebeleid’ (AWT53). Nederland moet innoveren, 
maar dat lukt niet echt. Men spreekt over de innovatieparadox: we zijn slim genoeg, we 
moeten innoveren, maar we gebruiken de kennis niet. Hoe deze paradox te 
doorbreken? Hoe maken we organisaties slimmer? En hoe zorgen we dat er vraag 
naar kennis ontstaat? Onze hoogwaardige kennis blijft voor een groot deel in de 
studeerkamers en dringt niet tot de werkvloer door. Deze twee fenomenen: het 
ontbreken van kenniscreatie in combinatie met het ontbreken van vraagcreatie 
(par.4.4.) verklaren de innovatieparadox. 
 
Oplossingsrichting 
We weten dat individuen leren in een cyclisch proces. Dat geldt ook voor bedrijven en 
scholen. Dus moeten de organisaties die cyclus gaan organiseren. Nonaka heeft dit 
beschreven onder de term twee orde leren. Voor innovatiebevordering in met name het 
MKB is ontschotten van de kennisketen essentieel. Anders Circuleren is het motto. Het 
gaat hier om kennisgroei door kennis delen in een kennisstructuur waarin bedrijven en 
scholen samenwerken. Dit is nader uitgewerkt in hoofdstuk 2. Daar komen anders 
werken, leren en circuleren bij elkaar.  
 
Status 
De regionale kennisinfrastructuur is als oplossingsrichting het jongst. Twee gemeenten 
hebben deze aanpak geadopteerd (Drechtsteden en Rotterdam) en bij drie gemeenten 
is deze ontwikkeling in voorbereiding, te weten Utrecht, Zwolle en Eindhoven. Met de 
Open Universiteit wordt gewerkt aan een digitaal kennisplein als versneller. 
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1.4 Kenniswerken laten leven  
Ook ten aanzien van de visie op de rol van medewerkers als kenniswerkers bestaan er 
knelpunten. Maar er is ook een oplossingsrichting en we zijn al een eind opgeschoten 
in die richting. 
 
Knelpunten 
Een consistente en breed gedragen visie op werken ontbreekt. Terwijl het onderwijs 
vernieuwt blijft het bedrijfsleven steken in ‘oude visies’ op werken. Het werk in de 
industrie is onder invloed van het Taylorisme vergaand opgesplitst en gedifferentieerd 
naar taaksoorten en onderdelen. Immers de arbeidsorganisatie is veelal nog 
hiërarchisch en bureaucratisch van aard. Zo kan het zijn dat een werknemer jaren 
bezig is geweest met de deeltaak ‘calculeren van assen’ of ‘tekenen van afsluiters’. Er 
wordt te weinig gedacht van het deel naar het geheel. Als studenten vanuit het nieuwe 
leren in deze omgeving praktijkervaring moeten opdoen zal de confrontatie met het 
oude denken hen voor problemen stellen.  
 
Oplossingsrichting 
Om het nieuwe type van werken te laten leven is een generiek bedrijfsmodel 
ontwikkeld. Dit model beschrijft de hoofdfuncties van een bedrijf, die bestaan uit 
uitvoeren, ontwikkelen, beleid bepalen en ondernemen. Deze vier hoofdfuncties zijn 
verder onderverdeeld in een twintigtal rollen. Het zijn rollen die altijd worden vervuld of 
het nu een eenmansbedrijf betreft of een bedrijf van duizend medewerkers. Door dit 
bedrijfsmodel op school te laten leven in de vorm van een leerbedrijf kunnen leerlingen 
ontdekken welke rollen hen aanspreken. Zo is onderhoud geen ambacht maar 
avontuur; vaklui gaan op pad met een moderne toolbox om systemen door te lichten en 
probleemoplossend te handelen als een klant met vragen zit. Leerlingen zullen 
ontdekken dat de rol van ondernemer natuurlijker en motiverender is dan gedacht en 
dat deze perfect aansluit bij zelfsturing als competentie. Techniek blijkt dus veel rijker 
en breder dan dat leerlingen in het voortgezet onderwijs tijdens de ‘ambachtslessen’ 
vaak horen. Door het toevoegen van ICT is routinedenkwerk te automatiseren. In 
kennismanagementsystemen is kennis vastgelegd voor hergebruik. 
Kennisproductiviteit neemt toe als de aandacht verschuift naar kenniscreatie. 
Ontwerpteams besteden bijvoorbeeld aandacht aan het maken van handleidingen voor 
de gebruiksfase. De combinatie van handenarbeid en probleemoplossend vermogen 
maakt de ambachtsman tot kenniswerker. Het leveren van toegevoegde waarde en 
klanttevredenheid zijn nieuwe concurrentiebepalende factoren. Het leerbedrijf is niet 
alleen bedoeld voor de scholen, maar is ook geschikt om medewerkers van bedrijven 
bij- en na te scholen voor de kenniseconomie. 
 
Status 
Een Virtueel Bedrijf (VB) is een kennisbedrijf of kennisorganisatie waarin studenten en 
docenten professionele rollen vervullen. Studenten en docenten werken samen in 
projectteams voor echte opdrachtgevers en hebben eigen verantwoordelijkheden en 
taken in de bedrijfsvoering van een VB. De opdrachtuitvoering moet voldoen aan de 
eisen van de opdrachtgever en aan interne kwaliteitseisen van het VB. Dat betekent 
dat er ook projectoverstijgende activiteiten zijn, zoals verder ontwikkelen van de 
bedrijfskennis, opzetten en bewaken van procedures, personeelsmanagement en 
communicatie.  
De nieuwe leerbedrijven zijn meer dan stageplekken: het zijn uitgebreide en concrete 
toepassingen van nieuwe bedrijfsorganisaties waarin Anders Leren maar ook Anders 
Werken vorm krijgen. Ze bestrijken de hele onderwijskolom en vormen een realistisch 
scenario voor de doorlopende leerwegen. Er zijn drie soorten leerbedrijven ontwikkeld. 
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1. Het Virtueel Bedrijf (VB) is een kennisorganisatie waarin studenten en docenten 
professionele rollen vervullen. Ze werken samen in projectteams voor echte 
opdrachtgevers en hebben eigen verantwoordelijkheden en taken in de 
bedrijfsvoering van het VB. De uitvoering moet niet alleen voldoen aan de eisen 
van de opdrachtgever maar ook aan interne kwaliteitseisen van het VB. Dat 
betekent dat er projectoverstijgende activiteiten zijn, zoals het ontwikkelen van de 
bedrijfskennis, het bewaken van procedures en het opzetten van 
personeelsmanagement. De Open Universitet heeft dit type leerbedrijf ontwikkeld 
en inmiddels best practices opgebouwd met Hogescholen. Doorontwikkeling vindt 
plaats in samenwerking met de Digitale Universiteit.  

2. Het tweede type richt zich op hbo-mbo-niveau en omvat ontwikkelrollen voor 
innovatie en productcreatie. Hier leert men ervaringskennis op methodische wijze 
vast te leggen in kennismanagementsystemen. Dit type leerbedrijf is ontwikkeld in 
een IO-maatschap en beproefd bij 12 bedrijven in het machinebouwproject van de 
GMV/FME. Ervaringen met dit leerbedrijf worden gedeeld met Hogescholen in 
HTNO-verband. 

3. Het derde type leerbedrijf is ontwikkeld op Mbo-Vmbo-niveau (Merewade en 
Gemini) en is gericht op het bevorderen van de instroom en het reduceren van 
uitval. Leerlingen voeren relatief eenvoudige projecten uit en spelen inkoop-, 
verkoop- en ondernemersrollen; zo bereiden ze zich voor op de nieuwe 
bedrijvigheid. Met ondersteuning van het RTO-consortium laten de pionierscholen 
collegascholen delen in hun kennis. De lerarenopleiding van Fontys werkt mee en 
Blackboard is het communicatiesysteem.  

De onderwijsinstellingen en bedrijven die momenteel zijn betrokken bij deze 
leerbedrijven bundelen hun krachten in een nieuw project: het Innovatie Arrangement.  
De leerbedrijven zijn de toekomstige bedrijven: het zijn zowel de lerende organisaties 
als de organisaties om (in) te leren. 

1.5 Visie op innoveren  
In afgelopen jaren is afstand genomen van het stimuleren van individuele sectoren en 
is gefocust op stimulering van nieuwe generieke technologieën zoals ICT-technologie. 
Deze technologie zou door marktwerking hebben moeten leiden tot verbetering van de 
functievervulling van de sectoren. Het toepassen van ICT is echter door allerlei 
knelpunten achtergebleven en daarmee de arbeidsproductiveit ten opzichte van de 
internationale concurrentie. Verbeterinnovaties zijn nodig om alsnog een 
herontwerpslag te kunnen maken. De grootste winst valt te behalen in de sectoren die 
meer projectmatig werken, een hoge herhalingsgraad hebben en waarbij 
modularisering mogelijk is (bouw, installaties, scheepsbouw, machinebouw enz.). Een 
masterplan en normatieve sturing is nodig voor een revival van de bestaande sectoren 
met focus op het beroepsonderwijs, middelgrote bedrijven  en MKB. De huidige 
beleidsontwikkeling rond innovatie lijkt hier niet in te voorzien en richt zich voornamelijk 
op vernieuwingsinnovaties op basis van inventies op academisch niveau en grote 
bedrijven. 
 
Knelpunten 
Het toepassen van ICT in bedrijven en scholen blijft achter door allerlei verstorende 
factoren. 
• Het toepassen van ICT vereist nieuwe persoonlijke vaardigheden en 

beroepscompetenties die scholen en bedrijven ontberen. Zie HBO-visitaties, HBO-
raad.  

• De schotten tussen aanbieders en gebruikers van ICT en het onvermogen om 
standaardisatie vorm te geven als basis voor integratie van processen in de 
bedrijfsvoering blokkeert ICT-benuttingen. Er is sprake van marktfalen. Zie rapport  
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Strategische Inzet van Software in Nederland van EZ. Dit rapport is door 
brancheorganisaties niet herkend als strategisch.   

• De schotten tussen scholen en bedrijven blokkeren de synergie tussen leren en 
werken en het delen van kennis via circulatie. Het algemeen vormend onderwijs 
lijkt te ver doorgeschoten ten koste van het  beroepsonderwijs. Ook hier is sprake 
van marktfalen.  

• Economen lijken nog steeds niet te zijn overtuigd van productiviteitsverhoging als 
gevolg van ICT. Zie TNO publicatie Innovatie in netwerken en European paradox 
van Tijssen & Van Wijk. 

• Samenwerken in allianties en netwerk om kennis te delen in wederzijdse 
afhankelijkheid komt moeizaam op gang door de verschillende blokkades op het 
gebied van de ICT (kenniskloof), sociaal (mobiliteit werknemers)  en economisch 
(mededinging). 

• Procesinnovaties gaan niet vanzelf en vragen een grootschalige vraagcreatie ter 
bevordering van het adoptieproces in de markt. Zie Het IOP en de kringloop van 
kennis van Senter. 

 
Oplossingsrichting 
Binnen scholen en bedrijven is het de mens die over impliciete kennis en ervaring 
beschikt om tot verbetering te komen  van bestaande producten en processen. De 
informatietechnologie maakt het mogelijk en nuttig om deze impliciete kennis expliciet 
te maken en op te slaan in kennisbestanden ter ondersteuning van ons geheugen en 
ter vergroting van onze denkkracht. Routinedenktaken worden geautomatiseerd en er 
komt meer ruimte voor reflectie. Hierdoor kan het werk op een hoger niveau worden 
uitgevoerd. In de jaren zeventig is al zo’n slag gemaakt maar dan op het gebied van 
productiemachines. Bedientaken zijn hier overgenomen door software waardoor taken 
sneller en foutloos konden worden uitgevoerd. Een tweede component van ICT is de 
communicatietechnologie. Deze draagt bij aan een drastische toename van ons 
coördinatievermogen waardoor complexiteiten beter kunnen worden beheerst. Door 
het uitvoeren van verbeterinnovaties in teams binnen scholen en bedrijven kunnen de 
prestaties in termen van arbeidsproductiviteit of verminderde uitval drastisch 
toenemen. Tevens neemt het innovatievermogen toe doordat het externaliseren van 
kennis dwingt tot het denken in functies en alternatieve functievervullers. Mensen 
worden kenniswerkers.  
 
Status  
Verbeterinnovaties in bedrijven en scholen zijn op pilotschaal in gang gezet. Het 
toepassen van het nieuwe paradigma waarbij leren, werken en circuleren integraal 
worden beschouwd (par. 2.1) lijkt een kansrijke oplossingsrichting voor de 
gesignaleerde knelpunten. Door deze integraal aan te pakken kan de doorlooptijd van 
het creëren van oplossingen (vernieuwing van onderwijs en bedrijfsleven) drastisch 
worden bekort ten opzichte van de klassieke volgordelijke aanpak. Deze 
oplossingsrichting vraagt om een systeeminnovatie en een integrale aanpak op 
meerdere niveaus. Deze aanpak is inmiddels bottum-up in gang gezet. Op microniveau 
zijn verbeterinnovaties gerealiseerd binnen scholen en bedrijven. Op regioniveau is 
een kennisinfrastructuur ontworpen voor de kenniscirculatie en ter versterking van de 
economische en sociale belangen in de regio Drechtsteden. Op landelijk niveau is een 
nationaal beleidskader gewenst voor het oplossen van de knelpunten. Het nieuwe 
paradigma (anders werken, leren en circuleren) is een oplossingsrichting 
waarbinnen de beide vormen van marktfalen integraal kunnen worden opgelost.  
De aard van de knelpunten, de complexiteit en de urgentie vragen om een meer 
normatieve sturing om verdere productiviteitsdaling van de Nederlandse industrie en 
dienstverlening te voorkomen in relatie tot de internationale concurrentie. Een 
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normatieve aanpak is niet nieuw en analoog aan het eerdere masterplan voor 
productiviteitsverhoging in de landbouw en het meer recente plan voor het ontwerpen 
van een ARBO-branche.  

1.6 Van zuilen naar maatschappen 
De verzuiling van middenveldorganisaties is een knelpunt, ontkokering is een 
oplossingsrichting en er zijn positieve ervaringen opgedaan met maatschapvorming. In 
het rapport De Maatschap Nederland, dat Pieter Winsemius schreef voor het ministerie 
van EZ, komt deze problematiek helder naar voren. Ook Roel in ’t Veld sluit met zijn 
boek Ketenmanagement in de publieke sector naadloos aan bij de hier verwoorde 
ideeën over het opheffen van de verzuiling.  
 
Knelpunten 
Traditioneel organiseren wij ons vooral in verticale kolommen en in functioneel 
ingerichte departementen voor economie, onderwijs, volksgezondheid of milieu, waar 
de eveneens verticale bedrijfstakorganisaties goede ‘aanlegsteigers’ vonden om hun 
belangen te behartigen. 
Ondanks pogingen om dienstbaarheid te tonen komt men moeilijk los van gevestigde 
posities en komt ontschotting en klantgerichte horizontalisering moeilijk op gang. 
Hierdoor dreigen we de aansluiting te missen met de door AXIS in gang gezette 
vernieuwingen. Terwijl de scholen hun onderwijs multidisciplinair aan het 
inrichten zijn, blijven de branches monodisciplinair georganiseerd en terwijl de 
bedrijven pogingen doen tot samenwerking in de keten blijven ook 
samenwerking tussen collectieven achter. Aandacht voor ketendenken en 
ketenmanagement heeft dan ook de hoogste prioriteit. Dit is niet eenvoudig en 
vergt een actief stimuleringsprogramma vanuit de overheid. Naast 
horizontalisering van de samenwerking is bezinning nodig op de functies 
kenniscreatie en kenniscirculatie. We komen hiermee terecht op de 
problematiek rond rechten, uitgeeffuncties en intermediare rollen die in tijden 
van het aanbod denken functioneel leken. Het vervullen van deze functies voor 
de leden lijkt dienstig maar ze hebben ook een schaduwzijde. Zo heeft het 
vervullen van een centrale uitgeeffunctie door (sommige) collectieven een 
vertragende werking op de kennisdynamiek. Het remt de innovatie en werkt 
blokkerend op de kenniscirculatie tussen scholen en bedrijven. Kenniscirculatie 
tussen scholen en bedrijven wordt ook vertraagd doordat sommige grote 
kennisinstellingen de brugwachtersrol claimen als het gaat om onderzoek en 
ontwikkeling. Hierdoor vertraagt en verlamt het kennisverkeer dat over de brug 
heen en weer gaat tussen scholen en bedrijven met een hospitaliserend effect. 
Nader onderzoek naar knelpunten die tot blokkades in de kenniscreatie en 
kenniscirculatie leiden lijkt gewenst. 

Oplossingsrichting 
De sleutel voor de oplossing ligt in een nieuwe systeembesturing, die de basis legt 
voor het ontstaan van zelfsturende flexibele systemen. In De Maatschap Nederland ligt 
de nadruk op de horizontale wisselwerking tussen marktpartijen in open netwerken. 
Volgens Winsemius vraagt dit om ontkokering, ontschaling en ‘ontregeling’. Hij wil, 
zoals in het verkeer, het rotondeprincipe toepassen met ruimte voor zelfsturing en niet 
langer vasthouden aan het principe van top-down geregelde verkeerslichten. Anders 
besturen dus, en wel volgens het concept van de maatschap. Een concept waarin 
mensen en organisaties zich kunnen ontplooien, maar ook elkaars hand vasthouden. 
Het gaat hier om nieuwe samenwerkingsverbanden waarin partijen (scholen, bedrijven 
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en overheden) als maten zijn georganiseerd op basis van gemeenschappelijke doelen 
en afhankelijkheden, ook wel ketenaanpak genoemd. In de maatschap ligt de nadruk 
op de horizontale wisselwerking tussen marktpartijen in open netwerken. Open 
netwerken leren, gesloten netwerken stagneren. Open netwerken versterken de 
lerende regio’s. Kennisvernieuwing staat daarbij centraal; het benutten van talenten, 
van menselijk kapitaal vormt de sleutel. Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar als 
maten. Parallel optrekkend geven zij vorm aan de kenniscirculatieformule waardoor 
men veel sneller tot innovatie komt dan bij de klassieke sequentiële aanpak. Maten 
onderling zijn te zien als mede-eigenaar van de gezamenlijke maatschap. Een 
maatschap valt of staat bij het vertrouwen tussen de maten. De sleutelvaardigheid 
hierbij is de wederzijdse betrouwbaarheid – je maat laat je nooit vallen. Openheid en 
transparantie is hierbij essentieel. Vertrouwen wordt in de economie van 21e eeuw een 
magisch begrip. De rol van de overheid is hierbij vooral faciliterend.  
 
Status 
Samenwerkingsverbanden moeten aanspreekbaar worden op hun 
zelfverantwoordelijkheid. Een voorbeeld is het project Shipping Valley in de 
Drechtsteden, dat tot doel heeft de stimulering van de binnenvaart, scheepsbouw en 
baggerindustrie. Rond dit regioproject is een eerste aanzet gemaakt tot 
maatschapvorming. De regiodoelen en ontwikkelingsplannen zijn helder 
gecommuniceerd aan de maten: overheid, onderwijs en bedrijfsleven. In werkgroepen 
zijn de verschillende thema’s geëvalueerd en de randvoorwaarden geformuleerd. 
Vervolgens kwam men onder leiding van Roel in ’t Veld tot commitment over de 
implementatie.  
Op het gebied van de Industrieel Eigendom (IE) is in het kader van de Bsik tender 
(Besluit subsidies investering kennisinfrastructuur) een Ministeriële Regeling 
gepubliceerd in het Staatsblad van december 2002. Hierin was opgenomen dat IE-
rechten op naam van de kennisinstellingen zouden komen. Inmiddels is bepaald dat de 
deelnemende bedrijven in het kennisconsortium ook direct de rechten op kennis 
kunnen laten gelden. De verwachting is dat dit ondernemingen stimuleert om binnen 
het consortium zelf te innoveren. Het bevordert de publiek-private samenwerking en 
daarmee de innovatiekracht binnen Nederland in zijn geheel. Deze strategie sluit aan 
bij de formule kennisgroei door delen zoals die binnen Integraal Ontwerpen is 
ontwikkeld met scholen en bedrijven. Het resultaat is een kennisketen van vijf 
maatschappen waarmee kennis is ontwikkeld over de gehele beroepskolom en welke 
kennis zonder winstoogmerk wordt aangeboden aan het IO-platform voor verdere 
distributie. 
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Figuur 4. Kennisgroei door delen tussen maatschappen 
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2. Herontwerp: innovatieve regio’s 
 
De kleurige tekening op de voorpagina van deze publicatie laat een stuk civiele 
infrastructuur zien van een stad. Deze afbeelding is een metafoor voor de 
kennisinfrastructuur van een regio. Het nieuwe en kenmerkende van de hier verwoorde 
visie is dat de wijze waarop scholen techniek onderwijzen en waarop bedrijven die 
toepassen ter discussie staat. Het onderwijs is met zichzelf bezig en is blij als bedrijven 
stagiaires opnemen. Bedrijven hebben het druk met de markt en bemoeien zich 
nauwelijks met de schoolse curricula. Beide partijen zullen er evenwel baat bij hebben 
als ze veel intensiever, explicieter en met meer ambitie op elkaar inspelen, met name 
als het gaat om wat hen bindt: kennis. 

2.1 Een nieuw paradigma 
Aan de kenniseconomie liggen enkele innovaties ten grondslag, namelijk: 
• Het sociaal constructivisme op het gebied van het anders leren,  
• Integraal Ontwerpen en bestuurlijke innovatie op het gebied van het anders werken  
• De ketenbenadering door de sturende overheid  
• Dit alles leidt tot anders circuleren van kennis tussen scholen en bedrijven en een 

meer productieve loopbaanontwikkeling van studenten en medewerkers.  
Deze innovaties komen niet uit de lucht vallen. Het zijn noodzakelijk reacties op 
bewegingen in de kenniseconomie. De hierin optredende trends, trendbreuken en 
innovaties zijn beschreven in het document Nieuwe competenties in het technisch 
onderwijs1. De innovaties luiden een nieuw paradigma in: dat van de innovatieve 
kenniswerker die niet passief onderwijs volgt maar actief en zelfsturend participeert in 
al dan niet virtuele leerbedrijven. 
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werken

Innovatief leerbedrijf:
Natuurlijk Leren en Integraal Ontwerpen

Innovatieve overheid

Innovatieve
school
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Figuur 5. Integrale aanpak van Anders Werken, Leren en Circuleren 

 
De implementatie van deze vier innovaties moet resulteren in een nieuwe 
kennisinfrastructuur. Alle partijen hebben daar voordeel bij: voor leerlingen en 
studenten is techniek aantrekkelijker, medewerkers krijgen veelzijdiger werk in de 
kenniseconomie en de blokkades in de kennisketen lossen op, wat de 

                                                 
1 Nieuwe competenties in het technisch onderwijs, RTO Consortium, 2003 
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concurrentiepositie van bedrijven verbetert. Voorwaarde is wel dat bedrijven en 
onderwijsinstellingen hun werkprocessen baseren op innovatieve modellen.  

2.2 Nieuwe competenties  
Het deel van het landschap dat de scholen symboliseert bestaat uit bruggenhoofden, 
bruggen en twee wegen: de deelnemersroute en de kennisroute. De bruggenhoofden 
symboliseren het beroepsonderwijs: vmbo, mbo en hbo. Voor deze schoolorganisaties 
geldt evenals voor de bedrijven dat zij meer bedrijfsmatig zouden moeten werken 
volgens het hierboven beschreven bedrijfsmodel met meer aandacht voor de 
ontwikkelfunctie om te komen tot vernieuwing. De bewustwording hieromtrent is 
inmiddels onder regie van AXIS gestart. Om tot resultaat te komen is evenwel een 
methodische aanpak nodig. Dat wil zeggen: integraal ontwerpen, borgen en 
implementeren van nieuwe competenties, van aangepaste onderwijswerkvormen en 
van vernieuwende praktijkgerichte leercontexten. Scholen leiden studenten en 
leerlingen op voor moderne bedrijven. Deze vragen om medewerkers met nieuwe 
competenties, zo bleek uit de visitaties op de Hogescholen in 1994. Om de 
geconstateerde kloof te dichten tussen de behoeften van het bedrijfsleven en het 
aanbod van de scholen is het project Integraal Ontwerpen uitgevoerd. In dit project is 
op basis van toekomstscenario’s aan 30 innovatieve bedrijven gevraagd hoe hun 
bedrijfsvoering eruit zou zien als ICT meer zou worden toegepast in processen en 
producten. Dit heeft inzicht verschaft in nieuwe werkterreinen, rollen en 
beroepscompetenties.  
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ontwikkeling
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Product
Support 

Engineering
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bestand
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Figuur 6. Anders Werken in de kenniseconomie 

De bevindingen zijn teruggekoppeld naar bedrijven en scholen op een strategische 
conferentie bij de FME. De nieuwe competenties betreffen vaardigheden die 
gerelateerd zijn aan systeemdenken, samenwerken, de productlevenscyclus en aan 
ondernemingszin. Competente medewerkers dragen bij aan technologie met een 
integratiever en duurzamer karakter. Competente medewerkers zorgen dat 
bedrijfsprocessen tweemaal sneller, tweemaal beter en tweemaal goedkoper gaan. Dit 
is het doel van Integraal Ontwerpen. Concreet betekent dit:  
• Tweemaal sneller ontwikkelen en produceren door life cycle-benadering. De focus 

verschuift van deelfasen naar het productcreatieproces als geheel. Medewerkers 
moeten kunnen anticiperen op komende fasen, ze moeten producten kunnen 
modelleren en analyseren. De competentie is dus het multi-functioneel kunnen 
integreren van productinformatie en processen over de gehele 
productlevenscyclus. Medewerkers moeten kunnen omgaan met ICT en met 
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begrippen als ketenomkering, allianties, concurrent engineering, duurzaam 
produceren, veiligheid en minimale (faal)kosten voor de eindklant. 

• Tweemaal beter door een multidisciplinaire aanpak; van vakdiscipline naar 
integratie van specialismen, werken in procesgerichte teams. Competenties zijn 
brede vakkennis en betrokkenheid op aanverwante disciplines. De focus verschuift 
van kennis van eilanden naar kennis van interfaces. We spreken van de brede 
techniek, te verrijken met bedrijfskundige en ICT-kennis voor flexibilisering en 
informatisering van producten en processen.  
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Figuur 7. Visualisatie IO competenties 

• Tweemaal goedkoper door innovatief ondernemerschap op alle niveaus. De 
benadering van beleid, ontwikkeling en uitvoering is een integrale. Medewerkers 
raken meer gemotiveerd door de integratie en zijn medeondernemers met oog voor 
kostenreductie en kennis van bedrijfsprocessen. Ze kunnen marktgericht denken 
en kunnen adaptief reageren op marktkansen als deelnemer in netwerken of als 
potentiële starter. 

Bovendien zijn de moderne bedrijven niet meer tevreden met alleen een cijferlijst met 
voldoendes. Het gaat hen daarnaast om een oordeel over het potentieel, de 
persoonlijkheid, de houding, de sociale vaardigheden en communicatieskills. Dit zijn de 
‘nieuwe’ persoonlijke competenties die bedrijfsmedewerkers nodig hebben om anders 
te kunnen werken.  
 
Door te investeren in Anders Leren (volgens de principes van het sociaal 
constructivisme) krijgen mens en organisatie een meer zelflerend en zelfsturend 
karakter, waardoor bedrijven en scholen adequater kunnen reageren op snel 
wisselende marktvragen. Studenten en leerlingen worden zelfstandiger, 
communicatiever en slimmer. Concreet is dit als volgt te realiseren: 
• Studenten worden zelfstandiger door het ontwerp van zelfsturende werkvormen. 

Van kleine leertaken naar motiverende rollen. Studenten zijn competent in 
zelfsturend kunnen leren. Zelfsturing vraagt om het verrijken van de klassieke 
uitvoerende taken met procesregeltaken en normregeltaken. In een leercontext die 
rijk is aan beroepsrollen ontstaat ruimte voor ontdekkend leren en een motiverende 
arbeidsidentiteit. Bij zelfsturing gaat het om individuele keuzes maken, je taak dus 
niet opvatten als een deeltaakje maar als element van een grotere rol die betekenis 
verleent aan je leerwerkomgeving.  

• Studenten worden ‘slimmer’, althans de kennisproductiviteit stijgt door het 
bevorderen van metacognitieve vaardigheden. Van losse vakken naar complete, 
hele en steeds complexere taken. Studenten beschikken over de competentie om 
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te kunnen omgaan met zaken als systeemleer, kenniskunde en ICT. Kenniscreatie 
is persoonlijke kennis modelleren en expliciet maken. Meer mensen kunnen dan 
delen in die kennis. Hieruit ontstaan nieuwe combinaties en komt innovatie op 
gang; dit vormt de basis voor kennisproductiviteit. 

• Studenten worden sociaal vaardiger en communicatiever door frequente reflectie 
op vaardigheden. Van losse trainingen naar loopbaanontwikkeling. Studenten zijn 
sociaal vaardig en competent in het beste uit mensen halen, in kunnen motiveren. 
Het werken in learning communities en netwerken draagt belangrijk bij aan het 
ontwikkelen van deze vaardigheid. Wat niet bijdraagt is het autoritair en machinaal 
instructies uitdelen op de werkvloer en in de klas. 

De nieuwe competenties zijn het bindend element tussen mens en organisatie. Er is 
sprake van synergie. De mens verhoogt zijn employability c.q. inzetbaarheid en de 
organisatie verhoogt haar innovatievermogen. De factoren leerrendement en 
kennisproductiviteit worden met name ontleend aan de persoonlijke vaardigheden en 
zijn daarmee van cruciaal belang. 
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Figuur 8. Visualisatie IO competenties 

 
Het is nu de combinatie van de beroepscompetenties en de persoonlijke 
competenties, die – als rotor en stator – samen de motor vormen van de 
vernieuwing van de Nederlandse maakindustrie richting kenniseconomie. 

 

2.3 Het nieuwe leren   
Hoe kunnen we de nieuwe leerprocessen nu inrichten? Hoe moet de nieuwe 
leercontext eruitzien? Door een compleet nieuwe leeromgeving te creëren! Daarin 
bewegen zich unieke verticale teams op snelwegen zonder blokkades.  

• Verticale teams 
Voorwaarde voor leren is motivatie en echte, levende techniek motiveert het best. 
Daarom gaan leren en werken hand in hand. In het innovatieve leerbedrijf werken 
verticale teams projectmatig aan concrete opdrachten uit reële bedrijven. Projectleider 
en probleemeigenaar is een bedrijfsmedewerker die bekend is met producten en 
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bedrijfsprocessen. Hij kent de achtergronden van het project, weet wie de klant is, is 
verantwoordelijk voor de uitvoering en kan de rol teamcoach spelen. In het team 
participeren één of meer hbo-studenten en één of meer leerlingen van het mbo. 
Eventueel kunnen leerlingen van het vmbo deelnemen of studenten van een 
masteropleiding. Het project kan enkele weken duren of enkele maanden. Als het 
project is afgerond kunnen de deelnemers instromen in nieuwe teams rond nieuwe 
projecten. Alle deelnemers hebben hun eigen school als uitvalsbasis en van daaruit is 
er ook coaching. Op deze manier werken scholen en bedrijven samen aan nieuw 
onderwijs. De projectopdrachten drukken de deelnemers met de neus op de meest 
actuele techniek. Hbo’ers en mbo’ers werken samen aan innovatiebevordering. De 
taakverdeling binnen het project is een heel natuurlijke. De hbo’er richt zich op het 
structureren, vastleggen en ontsluiten van kennis. De mbo’er vervult programmeer-, 
beheers- en standaardisatietaken rond de kennissystemen. De vmbo’er verricht 
uitvoerende en ondersteunende taken voor de gehele levenscyclus van een product. 
Het leerbedrijf kan een reeds lang bestaand bedrijf zijn of een modern digitaal 
leerbedrijf.  
De projecten kunnen plaatsvinden vanuit de ontwikkel- of de uitvoerfunctie van 
bedrijven.  
Het leermateriaal bestaat deels uit ‘traditioneel’ cursusmateriaal, deels uit 
beschrijvingen en documenten van best practices die afgelopen jaren plaatsvonden 
(zie ook de AXIS-website). 
 

Learning
communities

School StudentTheoriegericht

Kennis delen
Coachen

Nieuwe (virtuele) leeromgeving

Traditionele leeromgeving

Prestatiegericht
leerbedrijf

Demotivatie

Kar

Communiceren

Studententeams

Motivatie

Processen

 

Figuur 9. Van traditionele naar uitdagende leeromgevingen 

• Leerbedrijven 
In het nieuwe leerbedrijf vindt een symbiose plaats tussen Natuurlijk Leren en Integraal 
Ontwerpen. De nieuw in te richten opleidingsprogramma’s voorzien erin dat leerlingen 
actief zijn met de creatie van reële producten en diensten in interactie met een echte 
klant. Het onderwijsleerbedrijf kan fysiek overal zijn. Zo is op de vmbo’s Merewade en 
Gemini het leerbedrijf in het bestaande schoolgebouw vormgegeven met beperkte 
fysieke aanpassingen. Deze variant, waarbij het bedrijfsleven een minder dominante 
rol heeft, is evenzeer een innovatief leerbedrijf. De student ontwikkelt nieuwe 
competenties, alvorens projecten in het bedrijfsleven uit te gaan voeren. In dit 
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leerbedrijf verschuift de focus van productie naar kenniscreatie. Kenniscreatie omvat 
de leerprocessen socialiseren (kennis delen), modelleren (kennis expliciet maken) en 
combineren (kennis toevoegen) en ten slotte kennis toepassen (in hardware of 
software).  
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Figuur 10. Een slim leerbedrijf voor de innovatieloop (fig.13) 

   

Figuur 11. Een slim leerbedrijf voor de toepassingsloop (fig.13) 

 
• Ontschotten van de beroepskolom 

Het scholenlandschap kent twee snelwegen: een voor vracht- en een voor 
personenverkeer. De eerste noemen we de kennisontwikkelroute, de tweede de 
doorstroomroute.  
De kennisontwikkelroute ontsluit academische kennis en staat model voor het oplossen 
van de innovatieparadox in Nederland. In recente OESO-rapporten en ook in een 
recente notitie van OCW is geconstateerd dat de omzetting van wetenschappelijke 
kennis in bijdragen tot economische en maatschappelijke ontwikkeling te kort schiet. 
Dit ondanks het feit dat sprake is van een kwalitatief hoogstaande R&D. De 
innovatieparadox is op hbo-niveau deels doorbroken met het ontsluiten van 
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theoretische concepten voor de IO-beroepspraktijk zoals de systeemleer (Prof. J. in ’t 
Veld), methodisch ontwerpen (Prof. H.H. van den Kroonenberg en Prof. Nonaka), 
levenscyclus bewust ontwerpen (Prof. P. Malotaux) en kenniskunde (Prof. G.M. 
Nijssen).  
Zo is het aan de Hogeschool van Utrecht verbonden lectoraat Integraal Ontwerpen met 
de daaraan verbonden kenniskring bezig het beschikbaar komende IO-materiaal 
toegankelijk te maken voor de nieuwe leeromgevingen. Dit materiaal is beschikbaar 
door middel van elektronische hulpmiddelen voor zowel het Master-, als het Hbo- en 
mbo-niveau. Voor het ontwikkelen van dit materiaal maakt men gebruik van resultaten 
van toegepast onderzoek, die studenten bij afstudeerprojecten realiseren en 
vastleggen. Door het integreren en modulariseren van de kennis is deze op de 
verschillende niveaus in het beroepsonderwijs toe te snijden. Hiermee zijn drastische 
efficiencyvoordelen gerealiseerd en zo kunnen we komen tot een doorlopende leerlijn. 
Naast de kennisroute is een doorstroomroute gecreëerd. Het innovatieve leerbedrijf 
met daarin verschillende rollen binnen verschillende bedrijfsfuncties speelt hierbij een 
sleutelrol. In het ene leerbedrijf ligt het accent op ontwikkeling en ontstaat samenhang 
tussen innovatieve rollen in het ontwikkelvlak. In het andere leerbedrijf staat uitvoering 
centraal; dit richt zich op rollen zoals verkoper, ontwerper, fabricagevoorbereider, 
projectmanager en serviceverlener, kortom alle rollen binnen de levenscyclus van een 
product. Afhankelijk van het portfolio van een student zal deze kunnen kiezen voor een 
bepaald type project rond bepaalde processen. De rollen en competenties zijn 
inmiddels functioneel beschreven en gelden voor de gehele beroepskolom. De aard, 
complexiteit en samengesteldheid van het product zijn bepalend voor het 
competentieniveau. Dit niveau ligt bij het kunnen ontwerpen en maken van schepen 
bijvoorbeeld hoger dan bij het realiseren van een hondenkar. 
Omdat leerlingen en studenten uit de verschillende schoolsoorten elkaar ontmoeten 
lopen de werelden in elkaar over en ontstaat een meer natuurlijke doorstroom. Ook 
mentoren en tutoren ontmoeten elkaar. Door harmonisatie van inhoud, concepten, 
rollen en competenties ontstaat binding in de beroepskolom. Ook aan de instroomkant 
zullen de drempels verdwijnen. Dit betreft zowel de instroom vanuit het basisonderwijs 
richting vmbo-mbo als de instroom vanuit havo-vwo richting hbo. Juist de symbiose 
tussen anders leren en anders werken in het innovatieve leerbedrijf bepaalt de 
aantrekkelijkheid van het technisch onderwijs. Principes zoals zelfsturing en het 
construeren vanuit het geheel naar delen zijn nu juist zo essentieel als het gaat om het 
stimuleren van bedrijfsvoering en ondernemen. Het opent een nieuwe wereld, die op 
het vmbo en mbo in ieder geval blijkt aan te slaan.  
 

 
Vooral de verschuiving van het ambachtsdenken naar het maken van 
een concreet product voor een echte klant werkt enorm motiverend.  
Dit geldt zowel voor studenten en docenten als voor ouders.  
In het leerbedrijf werken studenten in teams aan de creatie van een  
product waarbij ze alle fasen doorlopen van ontwerp en  
werkvoorbereiding naar productie en onderhoud. 
Gemeenten als Dordrecht en Rotterdam zien dit als een mogelijk  
antwoord op de problemen in achterstandswijken, waar nu een 
uitvalpercentage van ca. 50% heerst.  
De eerste signalen wijzen op een drastische reductie.  
Tevens is de verwachting dat de doorstroom in de kolom gaat 
verbeteren. 
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2.4 Innovatief kennis circuleren  
Het nieuwe bindende element tussen scholen en bedrijven is de 
competentiebevordering van studenten, medewerkers en organisaties volgens een 
nieuw circulatiemodel. Het motiverende aspect hierbij is het klantgericht uitvoeren van 
stage- en afstudeerprojecten met een grote mate van zelfsturing van de deelnemers. 
Dit vervangt het klassieke model van aanbodgedreven opleveren van 
afstudeerrapporten volgens een standaardsjabloon.  

2.4.1 Circulatiebruggen 
De circulatieformule houdt in dat studenten en bedrijfsmedewerkers samenwerken in 
kenniscreatie- en circulatieteams en op basis van methodisch innoveren nieuwe best 
practices creëren in bedrijven. Deze best practices circuleren retour naar de scholen 
ter verrijking van het innovatieve leerbedrijf. Over de beroepskolom verdeeld kunnen 
een viertal circulatiebruggen in het landschap van de nieuwe kennisinfrastructuur 
worden onderscheiden, te weten: 
 
• Kenniscirculatie gericht op het beleidsvlak; vormgegeven door de master IOGO 

(Integraal Ontwerpen in de Gebouwde Omgeving) en aangeduid met IOGO-brug. 
Deze masteropleiding, verzorgd door de Hogeschool van Utrecht (lectoraat 
Integraal Ontwerpen),  is een initiatief van de elektrotechnische bedrijven Croon 
Elektrotechniek en Royal Haskoning. Op dit niveau is het virtuele bedrijf van de OU 
inzetbaar.  

 
• Kenniscirculatie gericht op het ontwikkelvlak; vormgegeven door een 

kenniscreatie- en circulatiemethode aangevuld met toolboxen voor studenten, 
docenten en coaches van bedrijven. Dit zogenaamde IO-brugproject is uitgevoerd 
voor de Groep Fabrieken van Machines voor de Voedings- en 
Genotmiddelenindustrie (GMV), het lectoraat Integraal Ontwerpen en het 
Ingenieursbureau TLO in opdracht van de stichting A+O. 

• Kenniscirculatie gericht op het uitvoerend vlak; vormgegeven door een methode 
voor kenniscreatie die zich richt op het toepassen van Integraal Ontwerpen in het 
orderproces op mbo-niveau, aangeduid met TD-brug, waarbij TD staat voor 
Techno Design. 
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• Hetzelfde doet de BBL-brug (Beroeps Begeleidende Leerweg, vier dagen werken, 

een dag leren), bedoeld voor kenniscreatie met IO in orderprocessen op vmbo-
niveau. 
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Figuur 12. Deliverables van het IO-Brug project 

2.4.2 Circulatiestrategie 
Denkers en doeners werken op de verschillende niveaus samen in teams, de 
zogenoemde kenniscreatie- en circulatieteams (KCC-teams). Doordat studenten en 
leerlingen in bedrijven aan projecten werken, circuleert de kennis tussen scholen en 
bedrijven. Niet het opleidingsniveau, maar het circulatiegebied met bedrijven vormt een 
nieuw bindend element tussen studenten. We onderscheiden de volgende drie 
circulatiegebieden: 
 
• IO-Onderzoeksloop 

De ‘onderzoeksloop’ is gericht op het beleidsvlak en het bevorderen van toegepast 
onderzoek. In het beleidsvlak van de bedrijven begeleidt een TU-student in het 
kader van het VNSI-project Open Mind een aantal hbo-studenten bij het uitvoeren 
van bedrijfsprojecten bij werven. Deze projecten zijn gericht op de beleids- en 
planvorming voor het gestructureerd en planmatig invoeren van Integraal 
Ontwerpen binnen de bedrijven en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Het 
Digitaal Leerbedrijf kan in dergelijke bedrijfsprojecten dienen als een demonstratie 
van de voorgestelde werkwijze voor de implementatie. Het onderzoek richt zich op 
het specificeren van nieuwe eisen voor de integraliteit van software op basis van 
standaards voor kennisuitwisseling.  
(Zie www.Multatuliweb.nl, ontwikkeld met UNETO-VNI, CROW en STABU.) 
Daarnaast zou het uitlenen van docenten vanuit het wo naar het hbo gestimuleerd 
kunnen worden om een actieve kenniscirculatie op gang te brengen van wo naar 
hbo. 
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Figuur 13. Kenniscirculatie tussen scholen en bedrijven 

• IO-Innovatieloop  
De zogenoemde innovatieloop is gericht op het ontwikkelvlak en het bevorderen 
van innovaties. Hier begeleidt een hbo-student een aantal mbo-studenten bij het 
uitvoeren van bedrijfsprojecten. Ook hierbij kan het Digitaal Leerbedrijf een 
ondersteunend middel zijn. Het betreft voornamelijk ontwikkelprojecten met de 
nadruk op herontwerp van producten en processen op basis van Integraal 
Ontwerpen en met inzet van ICT-tools. Deze projecten zijn ontleend aan de 
industriepraktijk. Het accent ligt op het ontwikkelen van kennisintensieve 
applicaties. Deze functionaliteit is nog maar beperkt ontwikkeld door het 
achterblijven van de software-industrie en door de beperkte ontwikkeling van 
standaards voor uitwisseling van productdata. De te realiseren besparingen zijn 
derhalve substantieel. De inzet is tweemaal sneller produceren, tweemaal 
goedkoper en tweemaal beter. Door de Stichting A+O (FME) is de cd-rom Anders 
werken Anders Leren uitgegeven waarop toolboxen en best practices zijn ontsloten 
voor innovatie in scholen en bedrijven. 
 

• IO-Toepassingsloop 
De toepassingsloop ten slotte is gericht op het uitvoerend vlak van 
bedrijfsprojecten, waarin een hbo-student een vmbo-leerling begeleidt. Ook hier is 
het Digitaal Leerbedrijf in te zetten voor het kunnen werken aan reële 
multidisciplinaire en multifunctionele projecten. Het team doorloopt, in 
samenspraak met een klant, alle fasen van de productlevenscyclus vanaf offerte tot 
en met gebruik en sloop. In plaats van puur ambachtsgericht uitvoeren besteedt 
men aandacht aan reflectie over het product en het doen van verbetervoorstellen.  

 
 
Het bedrijfsgericht en heel breed laten werken aan de creatie van 
producten is enorm motiverend, waardoor de voortijdige 
uitstroom drastisch afneemt. Deze positieve ontwikkelingen zijn 
bevestigd door een onderzoek van bureau Movens naar 
competentieleren in het kader van RTO, onder leerlingen en 
docenten bij projecten op het Gemini College te Ridderkerk en het 
Merewade College te Gorinchem. 
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Figuur 14. Methodisch innoveren door kenniscreatie- en circulatieteams in innovatieloop  

2.5 De innovatieve overheid 
Locale bestuurders en bedrijven willen het zwakke imago van het beroepsonderwijs 
oppoetsen in de regio. Dat is hard nodig omdat de vraag naar goed opgeleide 
vakmensen onverminderd groot blijft. Nieuwe termen en structuren ontstaan zoals 
leerparken, leerbedrijven en kenniscirculatiepleinen. Onder de naam Revival Technisch 
Onderwijs is in de Drechtsteden een beweging ontstaan bekend onder de naam RTO. 

2.5.1 Leerpark 
Het Leerpark is in Dordrecht een antwoord op de imagoproblemen. Men bundelt 
diverse opleidingen op één locatie, in een inspirerende omgeving met hoogwaardige 
faciliteiten. Het Leerpark wordt een modern studiecentrum met vele (voorbereidende) 
beroepsopleidingen en met cursussen voor volwassenen. Immers, een leven lang leren 
is een maatschappelijk geaccepteerd credo. De partners uit het bedrijfsleven, de 
branches en de instellingen zijn een essentieel onderdeel van het Leerpark. Het 
onderwijs krijgt een kwaliteitsimpuls dankzij de nieuwe huisvesting op één locatie. Het 
draagt bij aan innovatiebevordering in de regio. Soortgelijke ontwikkelingen zijn gestart 
in aanpalende gemeenten in de Drechtsteden met support van het Leerpark. 

2.5.2 Kenniscreatie- en circulatieplein 
Het kenniscreatie- en circulatieplein is een web-based marktplaats waar vraag naar 
kennis, informatie en (tijdelijke) capaciteit en aanbod van deskundigen, studenten, 
actuele en/of nieuwe ontwikkelingen en bronnen samenkomen. Het ‘ruilmarkt-’karakter 
van het kennisplein leidt bij betrokken organisaties tot actualisering van informatie en 
kennis, tot uitvoering van projecten, tot expertisegroei en kan zelfs leiden tot (virtuele) 
uitwisseling van medewerkers De student kan inzicht krijgen in de geschiktheid van 
projecten vanuit zijn competenties en het bedrijf kan via inzage in de portfolio zich een 
beeld vormen van de student. Op zich vertrouwelijke detailinformatie van bedrijven 
kan, bijvoorbeeld, door specifieke ‘dynamic publishing’ applicaties slechts in 
geaggregeerde (statische) vorm beschikbaar komen voor studenten. Anderzijds komen 
verslagen van stages en afstudeeropdrachten als onderdeel van (kennis)databases ten 
goede aan het kennismanagement van betrokken bedrijven. 
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Elementen van het systeem zijn een projectenbank, accountbeheer, zoekmachines, 
inschrijving en tracking. Het systeem is in ontwikkeling met de Open Universiteit als 
partner. 

2.6 Toepassingen in de praktijk 
In de afgelopen zeven jaar is een vijftiental projecten gerealiseerd om te komen van 
theorie tot toepassingen op kleine schaal in bedrijven en op scholen. De resultaten zijn 
zodanig neergeschreven dat anderen daar goed gebruik van kunnen maken. De eerste 
acht projecten (tabel op de volgende bladzijde) zijn gericht op het creëren van een rijke 
leercontext waarin de nieuwe competenties zich kunnen ontwikkelen.  
 
 

 

Figuur 15. IO-innovatiemethode toegepast op het herontwerp van een broodbakmachine  
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Deze ervaringen leveren elementen voor nieuwe curricula in zowel het hbo, het mbo 
als het vmbo. De projecten zijn uitgevoerd in maatschapverband. De rol van de 
bedrijven was het inbrengen van praktijkvoorbeelden terwijl de scholen nieuwe 
leerlijnen ontwikkelden rond innovatieve rollen in het bedrijfsmodel.  De helft van de 
financiële middelen kwamen van ministeries en de andere helft van fondsen uit het 
bedrijfsleven. Om vervolgens de ontwikkelde kennis en ervaring terug te sluizen naar 
het bedrijfsleven zijn een drietal kenniscirculatieprojecten uitgevoerd. Het doel van 
deze projecten was om te komen tot een circulatiestrategie waarbij studenten en 
medewerkers uit bedrijven samen werken aan innovatieve prestaties in bedrijven. Een 
voorbeeld van zo’n innovatieve prestatie is het herontwerpen van een 
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broodbakmachine. De kennis is softwarematig gestructureerd in productmodellen. 
Resultaat is een productconfigurator waarmee een sales engineer foutloos en drie keer 
sneller offertes kan maken. De laatste vier projecten richten zich op het beschrijven 
van productmodellen, procesmodellen en informatiemodellen voor verschillende 
sectoren. De modellen zijn de bouwstenen voor het opzetten van leerbedrijven. Tevens 
vervullen de modellen een voorbeeldfunctie voor de software-industrie ter stimulering 
van integratieve software. Het realiseren van een effectief resultaat vereist een 
collectieve aanpak en meer samenwerking binnen de branches.  
 
 

Overzicht van 15 IO-RTO projecten van afgelopen zeven jaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project: Type samenwerking Contractpartijen/TLO Datum W
O

 

H
B

O
 

M
B

O
 

V
M

B
O

 

1 IO-HBO (Maatschap) 3 HTO’s + Stork MPS April 1996  X   
2 IO-MBO (Maatschap) 3 ROC’s + Hydraudine April 1999  X X  
3 IO-VMBO (Maatschap) 2 VMBO’s + div. bedrijven April 2003   X X 
4 IO-Doorlopend (Maatschap) Maatschappen + OU Sept. 2003 X X X X 
5 HTNO-ICT (Project) HBO-Raad + Rijkswaterstaat Sept. 2002  X   
6 MBO-PGO (Alliantie) OFE + PGO-Consortium Sept. 2002   X  
7 IO-Installatie (Alliantie) OFE + GTI + Alewijnse Mei 2001   X  
8 Professionals (Project) OFE + Ranj Mei 2001    X 

 
Projecten met zowel een bedrijfs- plus schoolgericht karakter 

Project: Type samenwerking Contractpartijen/TLO Datum W
O

 

H
B

O
 

M
B

O
 

V
M

B
O

 

I Master IO GO/IO 
(Alliantie) 

3 bedr. + HBO-Maatschap Okt. 2001 X X   

II IO-Brug (GMV-2) 
(Alliantie) 

A+O + GMV Jan. 2001  X X  

III Technodesign (Alliantie) A+O + AXIS + COLO Jan. 2001   X X 
 
Projecten met een bedrijfsgericht karakter 

Project: Type samenwerking Contractpartijen/TLO Datum W
O

 

H
B

O
 

M
B

O
 

V
M

B
O

 

A IO-Brug (GMV-1) 
(Alliantie) 

GMV + EZ Jan. 2000  X X  

B Open Mind (Alliantie) VNSI + TUDelft + 3 buro’s Jan. 2002  X X  
C Multatuli (Project) UNETO + GMV Jan. 2001     
D Modellen UNETO + GMV + VNSI  X X X X 
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2.7 Bouwstenen voor  slimme regio’s 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat in hoofdstuk 2 de verschillende bouwstenen zijn 
ontworpen en beproefd en die uiteindelijk moeten leiden tot innovatieve regio’s. In het 
totaal zijn dit er vijf die in hun samenhang de basis vormen voor een herontwerp, op 
maat in te vullen voor de betreffende regio. Deze kunnen pas effectief worden gemaakt 
als de bestaande blokkades zijn verwijderd. Dit betreft onder andere het omschakelen 
van partieel naar integraal beleid aangaande het leren, werken en circuleren. Tevens 
zal gestimuleerd moeten worden dat de uitvoering van de circulatie door de 
betrokkenen zelf plaatsvindt zonder tussenkomst van derden door het claimen van de 
uitgeeffunctie en andere blokkerende maatregelen. Integratie wordt dus het motto. Er is 
een analogie met het fenomeen integratie van allochtonen. Daar betreft het de 
blokkade van de circulatiefunctie tussen allochtonen en Nederlanders van oorsprong 
met als blokkade het gemis van een gemeenschappelijke taal. We zien ook hier dat 
integratie niet vanzelf gaat en om duidelijke instrumenten vraagt. De veronderstelling is 
dat kenniscirculatie tussen scholen en bedrijven ook niet vanzelf op gang komt. Ook 
hier zal een normatief instrumentarium nodig zijn om binnen beperkt termijn tot 
effectieve circulatie te komen.  
 
Gezien het grote belang en de urgentie om tot verbeteringen te komen, lijkt het 
wenselijk om te komen tot een minister van Beroepsontwikkeling en integratie, dit naar 
model van de aanpak rond integratie van allochtonen in onze samenleving .    
 

Van eilanden

Anders
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Anders 
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Anders
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Figuur 16. Herontwerpbouwstenen als basis voor nieuwe kennisinfrastructuur  

Om te komen tot systeeminnovatie in de regio zullen de verworvenheden moeten 
worden verankerd. Dit wordt behandeld in hoofdstuk 3. Vervolgens wordt in hoofdstuk 
4 ingegaan op een viertal functies die moeten worden vervuld om de implementatie 
succesvol te laten verlopen. De locale overheid moet bereid zijn tot herontwerp van de 
kennisinfrastructuur met aandacht voor ketendenken om te komen tot kansrijke 
clustering van bedrijven. Vervolgens zal een actieve breedte en dieptestrategie 
gevoerd moeten worden om te komen tot kritische massa en competentieontwikkeling 
met inzet van communities of practice om kennis te delen. Ten slotte zullen de 
herontwerpprocesen methodisch moeten worden aangepakt om teleurstelling te 
voorkomen. Herontwerpen is een competentie en leren on the job zonder coaching is 
te risicovol.      
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3. Verankeren: krachten bundelen  
 
Hoe kunnen we bij de implementatie van het in deze notitie verwoorde plan los komen 
van bestaande aanbodgerichte structuren en focussen op nieuwe kansen in de 
kenniseconomie?  
Immers de gebruikelijke projectgerichte aanpak is kwetsbaar. We moeten naar een 
duurzame regionale en landelijke beweging. Dat vereist een systeeminnovatie, een 
kanteling van de organisatie. Het operationaliseren van de nieuwe kennisinfrastructuur 
op landelijk en regionaal niveau vereist een centrale regie. Daarvoor is het IO-platform 
opgericht. En vervolgens is het nodig om de systeeminnovatie te verankeren in scholen 
en bedrijven.  

3.1 Platform IO 
In het IO-platform zijn zowel bedrijven als scholen vertegenwoordigd. Dit platform heeft 
op strategisch niveau de regie en het regelt de financiering. Het coördineert op 
operationeel niveau vervolgens de kennisontwikkeling en distributie, alsmede de 
uitbesteding aan uitvoerende organen zoals de Open Universiteit, de Digitale 
Universiteit en Surfnet. Het kenmerk van het IO-platform is dat het autonoom is 
georganiseerd als Publiek Privaat Samenwerkingsmodel (PPS), met facilitering vanuit 
de gevestigde instituten. Er is een breed draagvlak voor dit model. Dit is getoetst bij 
zowel de ministeries van EZ en O&W, de branches GMV, VNSI, UNETO-VNI en de 
scholen en bedrijven zelf.  
 
Een ondernemingsplan beschrijft de afstemming van beleidsbepaling, 
ontwikkelactiviteiten en uitvoerende activiteiten. De beleidsbepaling heeft in dit 
visiedocument vorm gekregen in samenwerking met de leden van het platform en de 
diverse experts. De formulering sluit aan bij de nationale ontwikkelingen van AXIS en 
bij internationale ontwikkelingen zoals het Finse model en het UK-bouwmodel 
Rethinking Construction. De SER en AWT bepleiten in zeer recente beleidsnotities de 
urgentie van meer betrokkenheid van het beroepsonderwijs bij het bedrijfsleven. Het 
platform is recentelijk gestart met operationele plannen. Het gaat dan om het 
ontwikkelen van circa tien competente regio’s in Nederland. Per regio is het beoogde 
doel te komen tot een doorlopende leerlijn rond een of twee hogescholen, een drietal 
mbo’s en een tiental vmbo’s die met een honderdtal bedrijven samenwerken aan 
kenniscirculatie. Het A+O-fonds van de metalektrobranche levert hierbij de nodige 
support. 
 
Taken voor het platform zijn onder andere het zorgdragen voor:  
• Het supporten van de lopende IO-RTO-projecten  
• Het borgen en in de diepte doorontwikkelen van de ontwikkelde concepten 
• Het verankeren van de kenniscirculatieformule in de regio’s  
• Het benaderen en interesseren van scholen, bedrijven en gemeenten voor de uitrol 
• Zorgdragen voor coaching van de veranderprocessen in scholen en bedrijven 
• Voldoende kritische massa organiseren met train-de-trainer-programma’s 
• Mobiliseren van individuen via o.a. het ingenieursnet  
• Financiële middelen genereren en beheren voor een geloofwaardige landelijke 

aanpak 
• Duurzaam organiseren met support van gevestigde instituten. 
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Het bestuur van het IO-platform bestaat in eerste instantie uit zeven leden en is 
voorlopig samengesteld uit leden die sturing hebben gegeven aan de bottom-
upprocessen rond anders werken en anders leren. Het voltallige bestuur bestaat uit 
een onafhankelijke voorzitter en drie leden per aandachtsgebied anders werken 
(bedrijfsleven), anders leren (onderwijs) en anders circuleren (overheid). Zij 
onderhouden een hecht contact met hun achterban, de instituten uit het 
maatschappelijk middenveld. Het bestuur functioneert onder een Raad van Toezicht 
die bestaat uit tien leden. Hierin nemen deel vertegenwoordigers van de ministeries 
van EZ en O&W die vertrouwd zijn met ICT in bedrijven en ICT in het onderwijs. 
Daarnaast is het voorstel per aandachtsgebied twee gezaghebbende autoriteiten te 
mobiliseren die inhoudelijk vertrouwd zijn met de gebieden anders leren, anders 
werken en anders circuleren. Deze raad evalueert periodiek de koers, samenstelling en 
werkwijze van de organen, met extra oog voor de nieuwe elementen zoals keten- en 
netwerkvorming, kenniskunde, optimale benutting van ICT en de communicatie en 
marketing van de beweging. 

3.2 Verankering in scholen en bedrijven  
De maatschappelijke verankering van IO-RTO als beweging vindt zijn oorsprong in de 
visitatie van de Hogescholen Werktuigbouw in 1994 onder regie van P. Kramer, 
voorheen voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschap- en Technologiebeleid 
(AWT). Een van de aanbevelingen was om te komen tot concurrentieverbetering door 
in de opleidingen meer aandacht te besteden aan innovatie van producten en 
processen op basis van ICT. Dit is gaan leven onder de vlag Integraal Ontwerpen en 
heeft geresulteerd in vernieuwingsprojecten, uitgevoerd in het kader van 
innovatiebevordering door de hbo-raad. Een tweede visitatie heeft plaatsgevonden in 
1999 onder voorzitterschap van W. Troost, voorheen oprichter en directeur van ASML 
te Veldhoven. Geconcludeerd werd dat de IO-vernieuwingen moeizaam op gang 
komen omdat voor innovatiestimulering beperkt financiële ruimte is. Extra impulsen zijn 
nodig om voldoende capaciteiten te mobiliseren en te trainen om zo kritische massa te 
krijgen. Het werken in netwerken en learning communities blijken hierbij als versnellers 
te werken. Andere belangrijke versnellers zijn de (doorlopende) leerbedrijven met 
daaraan verbonden kennispleinen voor de kenniscirculatie. Vanwege het generieke 
karakter is het idee ontstaan om per regio een lector te benoemen met als extra taak 
bij te dragen aan de circulatieontwikkeling in de regio.  
De IO-interfaculteit zou in een landelijk netwerk kunnen opgaan dat kennis uitwisselt en 
praktijkervaringen deelt. Daarnaast blijft het essentieel dat onderwijscollectieven meer 
aandacht besteden aan adoptieprocessen en disseminatie van nieuwe 
onderwijsproducten op scholen. 
 
Van de zijde van de branches is sinds 2000 de draad opgepakt door de FME en 
UNETO met support van de opleidingsfondsen. De verschillende ontwikkeltrajecten 
van het A+O-fonds rond Integraal Ontwerpen en Revival Technisch Onderwijs hebben 
geresulteerd in een nieuwe beweging onder de naam AWAL: Anders Werken – Anders 
Leren. AWAL richt zich in het bijzonder op het uitdragen van het IO-belang voor de 
bedrijven en het faciliteren van activiteiten die kunnen leiden tot invoering daarvan in 
de bedrijven. Daarnaast vindt stimulering plaats van samenwerkingsprojecten vanuit 
het FME onder de naam METOPIA.  
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Figuur 17. Verloop van het innovatieproces; verbreden staat voor de deur 

 

4. Verbreden: lerende regio’s  
 
Na een lange weg van ontwikkelen en verankeren staat de verbreding voor de deur. 
Deze fase lijkt kansrijk doordat er sprake is van draagvlak en voldoende kritische 
massa. De AXIS- en de IO-RTO-projecten zijn bottom-up gestart en gefaciliteerd onder 
het motto ‘laat duizend bloemen bloeien’. Deze aanpak genereert nieuwe ideeën en 
leidt tot bewustwording van de noodzaak tot veranderen. Die verandering staat nu voor 
de deur.  

4.1 Hoofdfuncties van verbreden 
Verbreding kan ontstaan door te kansrijke projecten in de regio te stimuleren met 
ondersteuning van een landelijke infrastructuur. De organisatievorm is matrixachtig, 
waarbij de regio’s leading zijn met een linking-pin naar het landelijke platform. Er kan 
een beroep gedaan worden op een viertal functies; Regio herontwerpen (ketens), de 
academiefunctie (verdiepen), de adoptiefunctie (verbreden) en netwerkbevordering 
(communiceren). Dit alles wordt gefaciliteerd en gecoördineerd door het IO-platform. In 
de  volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de vier hoofdfuncties van 
verbreden.  
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Figuur 18. Vier hoofdfuncties van verbreden  

4.2 Regio herontwerpen; ketenvorming 
Concurreren door samenwerking naar het clustermodel van Porter vormt de basis voor 
‘innovatieve regio’s’. Bedrijven en scholen werken samen in ketens en delen kennis in 
een infrastructuur. Omdat er een samenhang is tussen economie, onderwijs en sociale 
problematiek benadert de overheid deze beleidsterreinen ook integraal. De realisatie 
hiervan vraagt om regionale design teams waarin de verschillende disciplines, 
bedrijven en partijen uit de kenniskolom deelnemen. Zij zullen kansrijke economische 
clusters moeten definiëren en de hierop afgestemd competenties vaststellen. 
Vervolgens kunnen de blinde vlekken in kaart worden gebracht en via bij- en 
opscholing kan in de nieuwe behoefte worden voorzien. Deze teams zullen vertrouwd 
moeten zijn met methodisch innoveren en het managen van complexe 
herontwerpprocessen. Omdat het niet alleen gaat om ontwerpen maar ook om 
implementeren en borgen van processen, zullen de teams specifieke expertise nodig 
hebben.  
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Figuur 19. Clustervorming rond sterke punten van de regio  

Ondersteunend hierbij kunnen lokale partijen zijn met support van landelijke 
instellingen zoals de open Universiteit, het APS, Kenteq (COLO) en ingenieursbureaus. 
Het werken met meerdere partijen aan gezamenlijke doelen in afhankelijkheid vergt 
een ketenregie waarbij de gemeente een faciliterende rol kan spelen. Binnen de 
nieuwe regionale kennisinfrastructuur zal het RTO-consortium als circulatieorganisatie 
opereren, al dan niet met support van technocentra. Er wordt een circulatiemanager 
aangesteld die de verschillende taken voor zijn of haar rekening neemt. Hij of zij start 
met de zorg voor het tot stand komen van een ondernemingsplan waarin doelen, 
belangen en taken van de circulatieorganisatie worden beschreven. In een 
ontwikkelfunctie worden reeds ontwikkelde concepten regiospecifiek ingevuld 
(beperkte risico’s). In de uitvoering worden circulatiefuncties op professionele wijze 
gefaciliteerd aan de hand van de daarvoor ontwikkelde leidraden en best practices met 
inzet van het kennisplein. Rest de rol van ketenregisseur en trouble shooter. Het 
circulatiemodel is ontwikkeld in IO-brug en draait als pilot binnen RTO Drechtsteden. 
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Figuur 20. Design teams in de regio 

De praktijk leert de regiogrens niet te groot te nemen om redenen van 
beheersbaarheid, cultuur en eigen identiteit. Om deze reden is besloten RTO 
Drechtsteden en RTO Rijnmond autonoom te laten functioneren in de uitvoering. Het 
Technocentrum KMR (Kennis-infrastructuur Mainport Rotterdam) en de interacademie 
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hebben een bindende rol. Daarnaast levert de academiefunctie, die de regiogrens 
overschrijdt, input voor verdere ontwikkelactiviteiten. 
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Figuur 21. Drie sub-regio’s in Zuid Holland Zuid 

4.3 Academiefunctie; dieptestrategie 
De academiefunctie is te zien als een beroepsontwikkelcentrum (BOC). Deze functie is 
in Nederland laag ontwikkeld. De dieptestrategie betreft het doorontwikkelen van de 
verworvenheden rond anders werken, anders leren en anders circuleren. De vraag is: 
wie moet lopende experimenten evalueren, borgen en doorontwikkelen? Wie denkt na 
over het versneld bevorderen van de beroepspedagogiek en de 
deskundigheidsbevordering van zij-instroom en docenten? We denken aan een nieuw 
instituut met een duidelijke academiefunctie. Dit instituut besteedt speciale aandacht 
aan uniformering van concepten, certificering en kwaliteitsborging. Het instituut heeft 
tevens een monitortaak als het gaat om de procesgang in de regio’s.  
De academie kan storingen in processen vroegtijdig signaleren en verhelpen. 
Tevens maakt ze nieuwe ontwikkelingen praktisch toepasbaar en geeft ze vorm aan de 
formule kennisgroei door delen en samenwerken in ketens. De academie rekent 
impliciet af met een cultuur van uitgeven, kennismonopolie en onnodig dubbel 
ontwikkelwerk.  
Samenwerken in ketens vereist de inzet van ketenregisseurs. Deze sleutelfiguren 
moeten beschikken over veelzijdige competenties op het gebied van: 
o denken in ketendoelen en ketenmanagement 
o sturen van keteninformatisering 
o monitoren van het ketengedrag om tussentijds te kunnen bijsturen 
Met deze complexe taken is ervaring opgedaan bij de Nederlandse School voor het 
Openbaar Bestuur (NSOB) die – in het kader van de opleiding Metropool – diverse 
best practices in het onderwijs heeft gerealiseerd. Het toevoegen van deze 
competenties aan de designteams in de regio’s is noodzakelijk. Overige elementen van 
de academie zijn een meta-train-de-trainer-programma, kwaliteitsborging en 
certificering. De academie organiseert omscholing van docenten en 
bedrijfsmedewerkers tot coaches en ze trekt zij-instromers aan. In de academie kan bij 
uitstek uitwisseling plaatsvinden van ontwikkelingen in de verschillende sectoren van 
de techniek zoals metalektro, bouw en procesindustrie. Het MKB vraagt hierbij om 



www.integraalontwerpen.noordhoff.nl © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 

Integraal Ontwerpen en Ondernemen  Pagina - 38 - van 45 

bijzondere aandacht vanwege de schaal en het toepassingsgericht karakter. Het 
verankeren van kennis en methoden in de regio’s zou prima kunnen door per regio een 
lectoraat te starten op het gebied van kenniscreatie en kenniscirculatie (KCC). Dit 
lectoraat zou een duaal karakter moeten krijgen door onderwijs en praktijkkennis te 
integreren. Het lectoraat ondersteunt de regionale circulatiemanager en draagt zo bij 
aan hoogwaardige innovatieloops. De academie kan ook nieuwe innovatieve functies 
vormgeven, zoals het opstellen van innovatieroadmaps voor verschillende sectoren in 
samenwerking met EZ en het in de lucht brengen van een zogenoemde ‘ask-the-
expert-functie’ in samenwerking met de ingenieursverenigingen. Het ligt tevens voor de 
hand om aansluiting te zoeken bij initiatieven van het ministerie van Sociale Zaken op 
het gebied van kwaliteit van de arbeid en employability. Het concept van integraal 
werken tussen regionale instellingen is ook toepasbaar op niet technische sectoren. De 
ziekenhuissector ligt voor de hand vanwege de analogieën tussen de 
bedrijfsprocessen, evenals vanwege de urgentie om ook daar processen te 
stroomlijnen en aldus wachttijden drastisch te reduceren. Het voorstel is om de 
activiteiten van de academie als PPS te organiseren.   

4.4 Adoptiefunctie; breedtestrategie 
Bij het implementeren van zo’n omvangrijk plan als in deze notitie geschetst liggen veel 
valkuilen op de weg. We kunnen leren van soortgelijke processen, zoals bij het 
ontstaan van de ARBO-branche. Daar is gebleken dat de adoptie van het ARBO-
concept door de markt een  kritische succesfactor is geweest. Om in ons geval 
bedrijven en scholen daadwerkelijke tot acceptatie van IO te bewegen moeten ze 
kunnen ontdekken wat hun belang is. Dit vraagt om actieve vraagcreatie, rekening 
houdend met een natuurlijk “koopgedrag” van mensen. Het besluitvormingsproces om 
te komen tot koop c.q. invoeren van IO bestaat uit een aantal fasen bekend onder het 
acroniem AIDA: Awareness, Interest, Desire en Action. Per fase zullen 
marketinginstrumenten (voorlichting, seminars, workshops) ontwikkeld moeten worden 
om de klant uiteindelijk tot actie te bewegen. Vraagcreatie is relatief onbekend (niet 
nodig vanuit aanboddenken) en behoort tot de taak van de collectieven in het belang 
van hun leden. Dit betreft bedrijfsverenigingen, schoolverenigingen en 
beroepsverenigingen. Deze laatste categorie is extra van belang omdat het bij 
procesinnovaties gaat om mensen die moeten willen leren en veranderen. De 
vereniging van ingenieurs beschikken over een interactief netwerk waarin circa 30.000 
ingenieurs verenigd zijn (10% van de totaalpopulatie). Ondernemers vervullen tenslotte 
bij vraagcreatie een kritieke doelgroep en vereisen extra aandacht om te komen tot 
bevordering van het innovatief ondernemen om IO-kansen te benutten.  

4.5 Netwerkfunctie; kennisgroei door delen 
Op initiatief van de Hbo-raad is een HTNO-project uitgevoerd waarbinnen een hbo-
kennisdeelkring is gestart in samenwerking met de Digitale Universiteit (DU) en 
Surfnet.  
Het binnen deze horizontale netwerken delen van kennis voorkomt het telkens opnieuw 
uitvinden van het wiel. Het netwerk beschikt over de verschillende functies zoals de 
gebruikersfunctie (community of practice), een redactieraad ter beoordeling van 
verbetervoorstellen en ontwikkelaars voor verbeteringen en onderhoud.  
Elke kring moet een business model ontwikkelen op basis van contributies en kosten. 
De DU heeft hierin de nodige ervaring opgebouwd. Netwerken kunnen zich vormen 
binnen de regio en tussen regio’s. Inmiddels is een tweede kenniskring opgestart in het 
vmbo binnen de regio Drechtsteden en Rotterdam met een aantal scholen. Met de 
inzet van Blackboard als communicatiesysteem coachen scholen andere scholen bij 
ontwikkeling en implementatie.  
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De bedrijven nemen ook deel in deze netwerken, daar waar het gaat om het delen van 
generieke bedrijfsonafhankelijke kennis en best practices. Het kennisplein is het 
ontmoetingspunt dat dient als marktplaats van prestaties en competenties. Binnen de 
organisaties hebben netwerken de functie om te informeren over geboekte resultaten 
en om ontwikkelprocessen te coördineren. Men spreekt van e-change, waarbij 
veranderprocessen van binnen naar buiten op gang komen, gevoed door de 
vrijgekomen energie uit de ontschotting. Het methodisch innoveren en borgen van de 
resultaten is hierbij een kritische succesfactor. Het coachen van deze processen is 
belangrijk, want dat kan leiden tot versnelling en tot vermindering van risico’s. Het 
trainen van coaches, zowel van de zittende docenten en mogelijke zij-instromers als 
van de medewerkers van bedrijven zelf, is dan ook essentieel. De academiefunctie 
onder regie van het Platform IO moet hierin gaan voorzien.  
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5. Aanpak: methodisch innoveren  
 
Het integraal doorvoeren van anders werken en anders leren raakt de gehele 
organisatie van scholen en bedrijven. En daarbinnen raakt het de producten, de 
processen en de ondersteunende faciliteiten. We kunnen dit complexe geheel niet 
anders dan heel systematisch en methodisch aanpakken. 
 

5.1 Bedrijfsmatig projecten opzetten 
Het ondernemingsmodel geldt hierbij als vertrekpunt en we zien elk herontwerpproject 
als een onderneming. In een ondernemingsplan formuleert men doelen en beleid zo 
helder dat het inzicht verschaft in de programmering van ontwikkel- en 
uitvoeractiviteiten. Als dit in een ondernemingsplan vastligt starten de 
herontwerpactiviteiten zelf. Deze vinden plaats in het ontwikkelvlak van het 
ondernemersmodel. Herontwerpen start met een ontdekfase.  Een designteam begint 
met pilots om uit te vinden wat uiteindelijk de gewenste eindsituatie moet zijn en hoe 
daar te komen. Ontdekken en toepassen wisselen elkaar af tot het einddoel helder is 
en de organisatie daar rijp voor is geworden. Dit proces kan wel een tot twee jaar in 
beslag nemen. Na de pilotfase start de implementatiefase. Een projectteam 
implementeert het ontworpen plan in de schoolorganisatie. De stijl van leidinggeven 
wisselt van ontdekkend naar coachend en is meer doelgericht Het is van belang dit 
tweefasenmodel te onderkennen om teleurstelling te voorkomen. Te enthousiast 
implementeren zonder alle aspecten van invoering te hebben geborgd leidt onnodig tot 
teleurstelling. Als zich vanuit de technologie en markt nieuwe kansen aandienen spelen 
organisaties daar snel en gretig op in, als een zwerm vogels op een geploegde 
akker.Ook in de Nederlandse cultuur zijn innovatieprocessen methodisch aan te 
pakken 
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Figuur 22. Integraal ondernemen, ontwikkelen (K3C) en uitvoering (LCE) 



www.integraalontwerpen.noordhoff.nl © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 

Integraal Ontwerpen en Ondernemen  Pagina - 41 - van 45 

5.2 Methodisch innoveren volgens IO 
Het innovatiewiel symboliseert een methode waarmee organisaties producten, 
processen en faciliteiten integraal kunnen ontwerpen, borgen en implementeren. 
Ontwerpers kunnen het wiel positioneren in het bedrijfsmodel in de ontwikkelfunctie. In 
de praktijk van het herontwerpen zijn het de designteams die binnen scholen en 
bedrijven de methode toepassen. De eerste stap is een plan opstellen waarin beleid en 
programmeringfuncties van het bedrijfsmodel zijn vormgegeven. De tweede stap is het 
plan uitvoeren. Tijdens het innovatieproces spelen zich achtereenvolgens een drietal 
processen af, te weten: kenniscreatie, kennisconsolidatie en kenniscirculatie (K3C-
model).  
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Figuur 23. IO-innovatiemodel, basis voor herontwerpen  

• We kunnen kenniscreatie beschrijven als het cyclisch doorlopen van een viertal 
processen: externaliseren, combineren, internaliseren en socialiseren. 
Kenniscreatie start bijvoorbeeld bij het externaliseren van impliciete kennis die in 
de hoofden van mensen zit. Ze visualiseren de kennis in modellen, schema’s, 
tekeningen, tabellen of beschrijvingen en ze combineren nieuwe beelden met reeds 
aanwezige kennis. Dit leidt tot nieuwe ideeën en tot nieuwe toepassingen in de 
praktijk (internaliseren). Vervolgens ontstaat een informeel proces van ervaringen 
uitwisselen binnen de organisatie, het socialiseren. Zo komt de kenniscreërende 
organisatie op een hoger plan van functioneren. Kenniscreatie heeft dus betrekking 
op het gehele systeem: de vernieuwing van het product, de bijbehorende 
processen en de faciliteiten (ICT en infrastructuur) in hun onderlinge samenhang. 

 

1. Externaliseren
Modelleren

3. Internaliseren 
toepassen

4. Socialiseren
delen

2. Combineren

expliciet

Impliciete kennis Impliciete Kennis

expliciet

2e orde
leren

1e orde 
leren

Kennis
niveau a

Kennis
niveau b

Expliciet Expliciet

 



www.integraalontwerpen.noordhoff.nl © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 

Integraal Ontwerpen en Ondernemen  Pagina - 42 - van 45 

Figuur 24. IO-ontwerpmodel; basis voor kenniscreatie (volgens Nonaka) 

 
• Kennisconsolidatie houdt in het verankeren van de verworvenheden. Het vereist 

veel discipline van de overenthousiaste vernieuwers die dit procedurele werk vaak 
saai vinden. Kenniscreatie en consolidatie hebben dus betrekking op het gehele 
systeem: de vernieuwing van het product, de bijbehorende processen en de 
faciliteiten (ICT en infrastructuur) in hun onderlinge samenhang.  

• Kenniscirculatie of kennisimplementatie ten slotte vergt samenwerking vanuit de 
gezamenlijk geformuleerde doelen. Dit gaat niet vanzelf. Personen en organisaties 
moeten over communicatieve vaardigheden en sociale competenties beschikken. 
Belangrijk hulpmiddel bij de drie processen is de benutting van ICT-systemen voor 
vastleggen en visualiseren van de projectresultaten binnen de organisatie. 
Hierdoor ontstaat E-change, een paradigma waarbij verandering van binnen naar 
buiten op gang komt in learning communities. 

 
Ervaring met een soortgelijke aanpak is opgedaan binnen het eerder genoemde IO-
brugproject. Hier werkten een twaalftal bedrijven samen met zes scholen en 20 
studenten. De resultaten zijn verbluffend. Deelnemers visualiseren en presenteren hun 
prestaties aan collega’s met Blackboard. Zo komt het circulatieproces op gang. Het 
leerrendement neemt drastisch toe doordat communities de ervaringen uit 
verschillende bedrijven delen en doordat studenten aldus vooral van elkaar leren. De 
toepassing van het innovatiewiel is generiek en geldt zowel voor bedrijven als scholen. 
In de figuur is een voorbeeld weergegeven van toepassing op de twee Vmbo’s in de 
Drechtsteden. 
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Figuur 25. IO-innovatiemethode toegepast op herontwerp van 2 Vmbo’s 

 
Toepassing van het innovatiewiel verlaagt de risico’s bij herontwerpprocessen 
drastisch omdat circulatie en consolidatie in de methode zijn verankerd. We hoeven dit 
wiel niet telkens opnieuw uit te vinden omdat er best practices zijn verzameld en 
leidraden zijn ontwikkeld. 
In HTNO verband is leerstof geschreven voor docenten die studenten coachen bij 
vernieuwingsprojecten in bedrijven. Het materiaal is op CD-rom beschikbaar en wordt 
door de Digitale Universiteit verspreid. Deze treedt op als Education Server Provider 
(ESP) en stimuleert actief deelname in een learning community. Een redactieraad heeft 
tot taak nieuwe toepassingen te beoordelen en toe te voegen aan het bestand van best 
practices. In de communities realiseren Hbo-ers en Mbo-ers in teams projecten. Vooral 
binnen het MKB, waar weinig ontwikkelcapaciteit beschikbaar is, is de methode 
veelbelovend gebleken. Voor best practices zie www.anderswerkenandersleren.nl. 
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5.3 Bouwstenen voor herontwerp. 
In figuur 26 zijn de verschillende bouwstenen voor herontwerpen van scholen en 
bedrijven in de regio schematisch weergegeven met vermelding van de paragraaf 
waarin ze zijn beschreven. Van eerste belang is dat de blokkades worden onderkend 
en dat deze worden opgelost. Zij remmen het kenniscirculatieproces. Vervolgens zal 
het proces van kenniscreatie in gang worden gezet om de aanwezige kennis expliciet 
te maken. Dit opstarten gaat niet vanzelf en vereist een vraagcreatie met AIDA als 
instrument. In een actieve sturing kan circulatiebevordering worden bewerkstelligd door 
in de Desire-fase scholen en bedrijven gezamenlijk te laten opereren. Dit leidt 
vervolgens tot Action waarbij gekozen kan worden uit het pallet van bouwstenen om 
het kenniscreatieproces te voeden met mogelijke oplossingen. Deze 
principeoplossingen kunnen per regio op maat worden toegesneden afhankelijk van de 
specifieke kenmerken van de regio. Door deze actieve vorm van vraagcreatie kan veel 
dubbel werk worden voorkomen. 

    

Figuur 26. Tien bouwstenenplan voor slimme regio 
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6. Meerjarenraming 
 
Als we de balans opmaken van de voorgestelde herontwerpprocessen, is de 
veronderstelling gerechtvaardigd dat de baten de kosten ruimschoots zullen 
overschrijden. 
 
Geraamde kosten 
De geraamde investeringen lopen over een periode van 4 jaar, waarna opnieuw de 
balans zal moeten worden opgemaakt. De opbouw van de kosten is als volgt;  
 3 miljoen euro per regio (10 à 15 regio’s)     
 10 miljoen voor de academiefunctie (1x)     
 5 miljoen support per sector (3 à 4 sectoren, metalektro, bouw, food en installaties) 
 2 miljoen euro voor het uitvoerend orgaan en de platforms 

Totale kosten bedragen circa 60 tot 80 miljoen euro afhankelijk van het aantal regio’s. 
 
Geraamde baten  
De baten zijn zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. De kwalitatieve elementen zijn 
eenieder bekend en behoeven geen betoog. Voor kwantificering zijn de verschillende 
berekeningsmethoden te hanteren. Veronderstellen we een minimaal effect van 5% 
verbetering van de arbeidsproductiviteit bij bedrijven en 5% minder uitval bij scholen 
dan spreken we al gauw over besparingen van enkele honderden miljoenen euro’s. 
Alleen al de faalkosten tijdens bouwtrajecten liggen jaarlijks tussen de 2,5 en 5 miljard 
euro, vooral veroorzaakt door gebrek aan samenwerking en onderbenutting van ICT. 
Zie ook de geraamde besparingen door de bouwsector in de UK in het rapport 
Rethinking Construction (zie www-referentielijst). Het rapport spreekt over minimale 
verbeteringen van circa 10% over de verschillende performance-indicatoren zoals 
kapitaalkosten, doorlooptijd, foutreductie, productiviteit en rendement.  
Anders werken zal deze faalkosten drastisch reduceren. Het is echter niet de vraag of, 
maar hoe en wanneer er een doorstart gemaakt kan worden met een collectieve 
aanpak.  
AXIS heeft reeds een aanzet gemaakt vanuit anders leren. Langer wachten met het 
mobiliseren van het bedrijfsleven rond anders werken en circuleren leidt tot een niet 
inhaalbare achterstand in de concurrentiepositie van de NV Nederland.  

 

Referentielijst 
Webpagina’s 
www.anderswerkenandersleren.nl 

Integraal Ontwerpen en Employability 
www.awt.nl 

Laatste nieuws, persbericht; AWT-advies 56; netwerken met kennis, november 
2003  
AWT-advies 47; Hogeschool van kennis. Kennisuitwisseling tussen 

beroepspraktijk en  
Hogescholen juni 2001.  Zie ook AWT 53. 

www.colo.nlwww.colo.nl 
Beroepskolom, Colo impulsprojecten 2002-2003IO-portfolio; 
samenwerkingsprojecten scholen met bedrijven; leerlingen, 
docentcompetenties in een vmbo-herontwerptraject. 
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Kwaliteitsverbetering van de BPV vanuit een competentiegericht referentiekader  
www.integraalontwerpen.nl 

IO-portfolio; projecten gefinancierd door overheden en bedrijfsleven. 
RTO-consortium; onderzoek naar leerling- en docentcompetenties in een 
VMBO-traject. 
Publicatie; Op weg naar de kenniseconomie, Ir. T.A.M. Lohman en Ir. T. Zaal 
Lit: ‘Handboek Ontwerpen’ en ‘De gekantelde school’, Ir. P. Delhoofen 

www.ketens-netwerken.nl 
Taal, begrippenlijst, handvatten; Lerende netwerken.  

www.onderwijsraad.nl 
 Publicaties, Adviezen, Europese richtlijnen voor het NL-Onderwijs par. 2.3.  

Integrale beleidsvorming. 
 Werkplekken in de beroepsonderwijskolom 
www.oro.hva.nl 
 Lerend leren werken, Jeroen Onstenk 
www.ou.nl 

 OnderwijsTechnologisch ExpertiseCentrum (OTEC), Leerbedrijven. Darco 
Jansen 

www.platform-axis.nl   
Actieplan Beta/techniek; Mee(r) Doen. 
Kennis delen werkt beter, L. Teerling, F.Weijers  

 Revival Technisch Onderwijs en Merewade College, Regio Zuid-Holland 
 De menselijke kant van bètatechniek, J. Geurts (01-13) 
www.ser.nl  

Publicaties, adviezen; Advies over het Nederlandse kennis- en innovatiebeleid, 
2003 

www.vnsi.nl 
Ontwerp&productie; Open Mind in de scheepsbouw 
 

Kernliteratuur 
www.e21e.nl  

De economie in de 21ste eeuw, De Maatschap Nederland. Pieter Winsemius.  
www.jaist.ac.jp/~kouhou/FP/e/ks/nonaka.html  

De kenniscreërende onderneming. 
www.penoyre-prasad.net 
 Rethinking Construction; Herontwerpplan bouwsector in UK. 
www.nsf.gov 

Research opportunities in engineering design, George A. Hazelrigg  
www.stt.nl  

Vernieuwing in productontwikkeling, STT 62, red. Arie Korbijn. 
www.wrr.nl  

Van oude en nieuwe kennis; de gevolgen van ICT voor kennisbeleid 
 


