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Inleiding 
In opdracht van het Expertisepunt LOB is een kort onderzoek uitgevoerd naar de werkzame principes en 
ontwerpcriteria van succesvolle regionale samenwerkingsverbanden1 op het gebied van doorstroom van 
leerlingen met een focus op LOB.  

Door de opbrengsten van dit onderzoek te delen kunnen we regionale netwerken of samenwerkingsverbanden 
meer kennis en inzicht geven over de werkzame principes en ontwerpcriteria die bij de inrichting een rol spelen. 
Dit leidt tot duurzame netwerken/samenwerkingsverbanden op het gebied van doorstroom en aansluiting en 
hiermee een versterking, ontwikkeling en borging van LOB en een verbetering van de doorstroom naar 
vervolgonderwijs of werk.  

Onderzoeksopzet 

Om in kaart te brengen wat succesfactoren zijn voor een goed samenwerkingsverband/ netwerk zijn twee 
verschillende stappen uitgevoerd:  

A. Exploratieve ronde – interviews met voorzitters/ projectleiders 
In een eerste exploratieve ronde zijn regiocontactpersonen gevraagd om een goed voorbeeld aan te
dragen van een samenwerkingsverband/ netwerk in hun regio, dat actief is op het gebied van de
doorstroom in de regio, en daarmee ook het verbeteren van LOB en aansluiting.
De regiocontactpersonen van het Expertisepunt LOB hebben 10 samenwerkingsverbanden/ netwerken
aangedragen: 

⇒ Samenwerkingsverband Amsterdam

⇒ LOB project 'de Overstap' (regio Apeldoorn)

⇒ 'Door36b' (Brabant)

⇒ Decanenkring (Almere) 

⇒ Zeeuws Ambitieplan 

⇒ Spirit4You (regio Den Haag) 

⇒ Samenwerkingsverband Sterk VO (Utrecht)

⇒ Netwerk ‘Leren en Werken naar Vermogen’ (Zuid-Limburg) 

⇒ Koers VO (Rotterdam) 

⇒ Sterk Techniekonderwijs (Noord Nederland)

1 Onder samenwerkingsverbanden verstaan we in dit onderzoek allerlei vormen van samenwerking of netwerken 
waarbij partners uit verschillende scholen, sectoren of organisaties samenwerken en zichzelf ook als een 
‘netwerk’ zien. Het gaat hierbij dus niet alleen om samenwerkingsverbanden die gefinancierd zijn vanuit externe 
financiering, al zijn deze ook in dit onderzoek vertegenwoordigd. 



Met de voorzitters of projectleiders van deze samenwerkingsverbanden/ netwerken zijn interviews 
gehouden over de volgende onderwerpen: resultaten en opbrengsten van het netwerk, succesfactoren, 
lessons learned en relatie met het Expertisepunt LOB. 

B. Verdiepende ronde – interviews met extra actoren 
Naar aanleiding van de eerste ronde zijn 5 cases geselecteerd die zich qua samenwerking en 
resultaten op een positieve manier onderscheiden. Daarbij is rekening gehouden met een mix aan 
vormen van samenwerking. Zo is er gekozen voor meer formele samenwerkingsverbanden (zoals 
ontstaan vanuit de financiering voor Passend Onderwijs) en meer informele 
samenwerkingsverbanden, maar ook voor een verdeling over de sectoren (zowel doorstroom op het 
gebied van VSO-Entree onderwijs, als VO-MBO, als MBO-HBO zijn vertegenwoordigd). De volgende 
cases zijn in deze verdiepende ronde verder onderzocht: 

⇒ Samenwerkingsverband Amsterdam

⇒ 'Door36b' (Brabant)

⇒ Decanenkring (Almere) 

⇒ Spirit4you (regio Den Haag) 

⇒ Netwerk ‘Leren en Werken naar Vermogen’ (Zuid-Limburg) 

Bij elk van deze cases is met 2 tot 3 andere actoren (bijvoorbeeld een directeur en een decaan van een 
deelnemende school) een interview gehouden. Hierbij is verdiepende informatie opgehaald over de 
onderwerpen die in ronde A aan bod zijn gekomen. 

De kennis die is opgehaald met dit onderzoek zal met samenwerkingsverbanden en netwerken worden gedeeld 
met als doel het verstevigen en verduurzamen van deze samenwerkingsverbanden en daarmee de borging van 
LOB en het verbeteren van de doorstroom.  

Resultaten 

Opbrengsten binnen de samenwerkingsverbanden/ netwerken 

Met de geïnterviewden is gesproken over de resultaten die de samenwerking heeft opgeleverd. We zullen hier 
niet alle resultaten per case bespreken maar over het algemeen zien we overkoepelend de volgende thema’s 
voorbij komen die laten zien wat er in of door de samenwerking, o.a. op het gebied van LOB en doorstroom, 
wordt gerealiseerd: 

⇒ Doorlopende leerlijn LOB, bijv. van het VO richting MBO of van VSO richting Entree onderwijs

⇒ Gezamenlijke LOB activiteiten (bijv. kennismakingsactiviteit HAVO4, samen met verschillende hogescholen, Meet 

the Student: Vo leerlingen maken kennis met MBO leerlingen)

⇒ Gezamenlijke activiteiten voor docenten, mentoren, decanen (denk aan gezamenlijke studiedagen met verschillende 

instellingen, of een ‘bustour’ waarbij mentoren en decanen op bezoek gaan bij het MBO)

⇒ Samenwerking om het loopbaandossier goed vorm te geven

⇒ Warme overdracht van leerlingen, bijvoorbeeld door de inzet van overstap of doorstroom coaches 

⇒ Goede afstemming met externe partijen 

⇒ Samenwerking om het monitoren van de doorstroom van elke leerling, waardoor vanuit één plek meer regie 
ontstaat op de inzet van deze monitoring

⇒ Gezamenlijke subsidieaanvragen, waarmee bijvoorbeeld nieuwe LOB gerichte activiteiten of initiatieven voor het 

verbeteren van de doorstroom gerealiseerd worden

⇒ Er is sprake van veel meer contact, korte lijnen en een goede relatie, waardoor veel sneller kennis wordt gedeeld 

en zaken worden opgepakt



Werkzame principes – succesfactoren 

Het belangrijkste doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in welke factoren bijdragen aan het goed 
functioneren van een samenwerkingsverband of netwerk. Uit de interviews komen gemeenschappelijke thema’s 
naar voren die hierbij van belang blijken te zijn, welke zijn samengevat in figuur 1. 

Figuur 1: Succesfactoren voor goed functionerende samenwerkingsverbanden op het gebied van doorstroom (LOB) 

Hieronder werken we deze verschillende thema’s verder uit en geven we concrete voorbeelden over hoe 
daaraan gewerkt wordt (of kan worden). 

Gezamenlijke ambitie  
Alle respondenten die zijn geïnterviewd benoemen (veelal als eerste) dat de samenwerking in het 
samenwerkingsverband zo succesvol is omdat de partners een gezamenlijke ambitie en visie hebben. Deze 
gezamenlijke ambitie en visie zorgt voor commitment en draagvlak. Ook wordt aangegeven dat deze visie gericht 
is op het ‘centraal stellen van de leerling’, oftewel, elke leerling verdient een plek in het onderwijs of 
arbeidsmarkt die bij hem of haar past. Ook al lijkt de zin: ‘de leerling centraal’ makkelijk uitgesproken, de 
respondenten geven aan dat ze ook echt ervaren dat de partners in hun samenwerkingsverband achter deze 
visie staan. Deze visie en ambitie zit volgens hen ook op alle lagen: bestuurlijk niveau, het niveau van directeuren 
of managers én op uitvoerend niveau. Uiteraard zijn er op individueel niveau verschillen waar te nemen maar 
over het algemeen wordt deze visie over verschillende lagen in het samenwerkingsverband heen gedragen. 

Een groot aantal geïnterviewden geeft ook aan dat er bewust aandacht wordt besteed aan deze gezamenlijke 
ambitie of visie. Dan gaat het bijvoorbeeld om de gezamenlijke ambitie regelmatig op de agenda te zetten, 
transparant over te communiceren (vanuit bijvoorbeeld de voorzitter), dit mee te nemen tijdens het aanhaken 
van nieuwe projectmedewerkers of netwerkleden of zelfs letterlijk bovenaan de notulen te zetten die worden 
verspreid naar aanleiding van een bijeenkomst. 

“Wat ons heel erg geholpen heeft is een gemeenschappelijk doel formuleren. En die agenda, en alles wat je 
bespreekt, dat dat daaruit voortkomt. Dat kadert heel erg waarom je bij elkaar zit. Dat inkaderen: waarom zitten we 
hier bij elkaar en wat willen we nu bereiken? (…) Wij hebben het bijvoorbeeld ook heel concreet boven aan onze 
notulen staan elke keer. In een kader staat onze gezamenlijk doel, dus daar kun je continue op terugvallen.” 

Volgens de geïnterviewden zorgt deze gezamenlijke visie (dat de leerling centraal staat) er tevens voor dat 
andere belangen die meespelen, denk aan een mate van concurrentie om leerlingaantallen, minder op de 
voorgrond staan. Met zo’n gezamenlijke ambitie, gaat het gezamenlijke belang op dat moment voor het 
individuele belang van een school. 

“In een andere regio, vlak bij de onze, proberen ze ook een dergelijke samenwerking in gang te zetten. Maar wat je 
daar ziet is dat er van oudsher nog meer concurrentie is, of men elkaar minder snel vertrouwt. En dat men geen 
echte gezamenlijke visie of ambitie heeft. Dat zorgt ervoor dat men niet echt tot samenwerking komt.” 



Relatie 
Een andere succesfactor die wordt genoemd is het belang van een goede relatie opbouwen en onderhouden. 
Het realiseren en onderhouden van een dergelijke relatie vergt volgens de respondenten actief en bewust 
aandacht. Denk bijvoorbeeld aan het houden van een jaarlijks uitje, of actief reageren als er zaken zijn die de 
relatie mogelijk ondermijnen, bijvoorbeeld door via individueel en persoonlijk contact de betrokkenheid weer te 
stimuleren.  

“Wat is daarvoor nodig? Een goede relatie… Wij hebben in het eerste jaar echt iedere maand een bijeenkomst 
gehad, met een lunch of bbq… dat werkte heel goed. En daarna doen we dat ook, we houden twee keer per jaar een 
zogenaamde ‘Follow-up’, een inspiratiesessie met borrel. Dat zorgt ervoor dat ook nieuwe mensen weer aangehaakt 
worden, ook op een informele manier.” 

“Wat helpt is dat je vmbo en mbo bij elkaar hebt zitten, dat die ook informeel wat meer contact met elkaar hebben, 
dat ze weet hebben van de dingen waar ze mee bezig zijn. Elkaars werelden leren kennen, bij elkaar gaan kijken…” 

Het betekent volgens de respondenten ook het besef dat het tijd kost om relaties op te bouwen en om elkaar 
echt te leren kennen. Als iemand die goed bekend is in een netwerk ineens verdwijnt (bijv. vanwege een nieuwe 
baan), is dit dan ook niet zomaar ineens weer opgevuld. 

Wat hierbij ook heel duidelijk wordt aangegeven is dat het hebben van een goede persoonlijke relatie, in 
combinatie met het hebben van een gezamenlijke ambitie, ervoor zorgt dat je elkaar makkelijker ergens op durft 
aan te spreken. En dat werkt. In de samenwerking maar ook in het realiseren van doelen die je met elkaar voor 
ogen hebt. 

“Wat ik merk in onze samenwerking, en wat goed werkt, is dat er een open sfeer is. En dat we elkaar ergens op 
kunnen aanspreken als dat nodig is. Soms zit je nu eenmaal met andere belangen, of loopt iets niet helemaal zoals 
je wenst. Maar omdat we elkaar goed kennen én we uiteindelijk voor hetzelfde gaan, kun je dat ook tegen die ander 
zeggen.” 

Betrokken partners 
Een ander aspect dat wordt benoemd is dat de betrokkenheid of het overleg op verschillende lagen vaak goed 
werkt, en bijdraagt aan het realiseren van bepaalde resultaten. Zo is het overleg of het commitment op 
bestuurdersniveau soms nodig om bepaalde zaken in gang te zetten of om er financiering voor te krijgen, maar 
ook helpt het overleg op dat niveau om ook daar het gesprek te voeren over die gezamenlijke ambitie. De 
combinatie van ook op uitvoerend niveau samenwerking te realiseren werkt goed. Alleen overleg op bestuurlijk 
of directieniveau zorgt uiteindelijk niet voor concrete resultaten in de praktijk, en het samenwerken op 
uitvoerend niveau is daarbij net zo belangrijk. Maar ook de communicatie tussen die verschillende lagen, 
bijvoorbeeld op schoolniveau, is zinvol. 

“Ik heb elke 6 weken overleg met mijn directeur over dit thema. Dan bespreken we wat er uit mijn overleggen is 
gekomen, en hoor ik ook over uitkomsten van zijn overleg. Daarmee zorgen we eigenlijk allebei dat we elkaar ook op 
die manier op de hoogte houden.” (decaan) 

Inspiratie 
Een andere succesfactor die wordt benoemd is het belang van kennisdeling en inspiratie van betrokkenen. In de 
goed functionerende samenwerkingsverbanden wordt geregeld gewerkt aan het delen van good practices, het 
organiseren van studiemiddagen met vernieuwende inzichten of thema’s of andere inspiratiemomenten. Een 
voorbeeld is een ‘bus tour MBO’, waarbij mentoren en decanen uit het VO een dag op pad gaan langs MBO 
instellingen (en opleidingen), of het organiseren van een jaarlijkse studiemiddag voor alle scholen in de regio 
waarbij écht inspirerende sprekers worden uitgenodigd.  

Dit wordt dan georganiseerd voor alle scholen (of partners) die samenwerken in het netwerk, en niet alleen voor 
één school afzonderlijk. Deze momenten van kennisdeling en inspiratie zorgen niet alleen voor inhoudelijke 
betrokkenheid, maar bieden ook de mogelijkheid tot onderlinge (informele) interactie tussen bijvoorbeeld 
docenten van verschillende scholen/ sectoren. 



Voor veel betrokkenen die echt in de uitvoering ook activiteiten voor LOB e.d. organiseren, is het volgens de 
geïnterviewden heel waardevol om in het netwerk de kans te krijgen best practices met elkaar te delen, en 
daarmee ook niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden. De mogelijkheid om dat te doen, draagt ook bij aan de 
motivatie om deel te nemen en onderdeel te zijn van het netwerk.  

Daadkracht 
Wat door de geïnterviewden veel wordt genoemd is dat de korte lijnen binnen het samenwerkingsverband om 
zaken voor elkaar te krijgen, heel waardevol zijn. Dat zorgt voor een bepaalde mate van daadkracht. Dit wordt 
gerealiseerd door bijvoorbeeld een kleine projectgroep die veelvuldig samenwerkt, door concrete 
projectactiviteiten met heldere doelstellingen en duidelijke plannen, of door de autonomie van een projectleider 
om snel eigen of nieuwe mensen op concrete activiteiten in te zetten. Dit betekent ook dat er sprake is 
(wederom) van een goede relatie en betrokkenheid bij elkaar.  

“Wat voor ons heel goed werkt is dat we ook met een kleine club bij elkaar snel stappen weten en kunnen zetten. 
Dat komt omdat we elkaar goed kennen, maar ook omdat de lijntjes kort zijn. We weten elkaar gauw te vinden, en 
ja, dan zijn dingen nu eenmaal snel geregeld. En het zorgt er ook voor dat we elkaar vaker opzoeken, en vaker 
dingen samen doen.” 

Voor een redelijk groot aantal samenwerkingsverbanden geldt dat de concrete activiteiten vooral gerealiseerd 
kunnen worden omdat er financiering is. Ofwel vanuit de gelden voor Passend Onderwijs, ofwel vanuit de 
gemeente, of soms ook andere mogelijkheden. Die financiering zorgt ervoor dat er een concreet projectteam 
kan werken aan verschillende activiteiten waar veel scholen direct profijt van hebben. Tegelijkertijd zien we ook 
dat de samenwerkingsverbanden of netwerken waarbij geen externe financiering is, er wel gezorgd wordt voor 
bepaalde middelen waardoor dit wel wordt gerealiseerd. Ofwel door bestuurlijke afspraken over financiële 
middelen die door elke school zelf worden vrijgegeven, ofwel door het aanvragen van projectsubsidies. 

Doorstroom monitoring 
Een groot aantal samenwerkingsverbanden benoemt het gebruik van een instrument om de doorstroom mee te 
monitoren als belangrijk mechanisme om de doorstroom van leerlingen te verbeteren. Waar het vooral om gaat 
is een het monitoren van élke individuele leerling, waarbij snel helder is of alle leerlingen wel zijn 
doorgestroomd, een plek hebben gekregen ofwel op de arbeidsmarkt ofwel een vervolgopleiding.  

Deze monitoring vindt soms door een projectteam van het samenwerkingsverband plaats, of is geregeld via de 
instellingen die meedoen en gebeurt op een andere plek. Wat de geïnterviewden aangeven is dat deze 
monitoring, echt op leerlingniveau, goed werkt bij het behalen van de doelstellingen en bijvoorbeeld bij het 
realiseren van een warme overdracht. De mogelijkheid tot monitoring, in combinatie met het feit dat ze goede 
relaties hebben tussen de betrokken scholen, zorgt ervoor dat er makkelijk interventies voor leerlingen kunnen 
worden ingezet (indien nodig). 

“Ik kan gewoon snel zien voor welke leerling nog wat actie nodig is, of die nog zelf wat actie zou moeten 
ondernemen. Als blijkt dat er nog wat moet gebeuren, heb ik ook makkelijk even iets geregeld met de andere school 
waar bijv. de intake plaats zou vinden.” 

Een aantal samenwerkingsverbanden geeft aan dat het fijn is om in dit digitale monitoringsinstrument op maat 
ook een systeem te hebben ingericht, waarbij bijvoorbeeld concrete LOB activiteiten die worden georganiseerd 
voor leerlingen en studenten in dit systeem zijn ingepast. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld decanen op een 
gemakkelijke manier zien en organiseren. 



Concrete aanbevelingen 

Vanuit bovenstaande werkzame principes of succesfactoren zijn concrete aanbevelingen te formuleren voor 
samenwerkingsverbanden of netwerken in de regio, gericht op doorstroom en aansluiting, en met een focus op 
LOB:  

⇒ Ontwikkel een gezamenlijke visie of ambitie, zet deze regelmatig op de agenda en laat deze telkens de leidraad zijn 
voor beslissingen die worden genomen.

⇒ Besteed expliciet aandacht aan het opbouwen en onderhouden van de relatie: bedenk dat dit tijd kost, maar zorg
voor regelmatige bijeenkomsten, ook met een meer informele sfeer, en zorg dat je elkaars wereld leert kennen.

⇒ Betrek partners van verschillende organisaties en/ of zorg voor overleg en commitment op meerdere lagen 
(bestuurders/ directie niveau en uitvoerend niveau). Door op verschillende lagen in gesprek te gaan met mensen 
die de gezamenlijke ambitie delen, maar ook door op gezette tijden overleg tussen lagen te realiseren.

⇒ Zet expliciet in op kennisdeling en inspiratie: organiseer studiedagen of inspirerende bijeenkomsten, waarbij 
mensen van verschillende instellingen met elkaar in contact komen (ook op een informele manier). Hierbij kan ook 
worden ingezet op het voorkomen van dubbelingen (initiatieven vanuit verschillende partijen): dat scheelt tijd en 
afstemming en bevordert het ontwikkelen van gezamenlijke intenties.

⇒ Probeer binnen de verschillende overleggen maar ook tussen de lagen korte lijnen te realiseren waarmee ook echt 
impact (op de onderwijspraktijk) gecreëerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan regelmatig overleg op schoolniveau 
tussen directeur en decaan, of goed georganiseerde werkgroepen waarbij docenten op constructieve wijze met
elkaar samenwerken.

⇒ Zet in op goede monitoring van leerlingen met digitale instrumenten voor doorstroomgegevens, en gebruik de
monitoringsgegevens op alle lagen: bestuurlijk, management en docent/ mentor teams. Zet daarbij ook echt in op 
actief gebruik van deze gegevens op leerlingniveau als onderdeel van de samenwerking tussen instellingen, niet 
alleen om monitoring van algemene doorstroomcijfers te bekijken.

Borging LOB en bijdrage Expertisepunt LOB 
Tijdens de interviews zijn de respondenten ook gevraagd aan te geven in hoeverre zij samenwerken met de 
regiocontactpersonen van het Expertisepunt LOB en op welke wijze het Expertisepunt volgens hen een bijdrage 
levert aan onder meer de borging van LOB in het onderwijsveld. Het grootste deel van de respondenten geeft 
aan dat ze regelmatig samenwerken met de regiocontactpersonen en erg tevreden zijn over deze samenwerking 
maar ook over de inbreng vanuit het Expertisepunt. Ook wordt aangegeven dat het volgens hen nog wel wat tijd 
zal kosten om de borging van LOB in de scholen écht te laten slagen. Ze geven aan dat er veel goede zaken zijn 
(en nog steeds worden) gerealiseerd, maar ze zien met name nog uitdagingen om ook het niveau van leraren/ 
mentoren mee te krijgen. Op dat vlak speelt volgens hen het Expertisepunt LOB nog steeds een belangrijke rol. 
Nu, maar zij voorzien daarin ook nog een belangrijke rol in de toekomst. Juist om de borging in de school als 
geheel ook mede te ondersteunen. Het Expertisepunt LOB speelt een belangrijke rol in het verzamelen van 
gezamenlijke kennis en het inrichten van zinvolle (landelijke) initiatieven. De contacten met de 
regiocontactpersonen dragen bij aan het delen van die kennis en het uitwisselen van ervaring. 
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