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Goedemiddag, mijn naam is Johan Bokdam. Ik ben onderzoeker bij Oberon, een onderzoeks- en 
adviesbureau op het gebied van onderwijs. We zijn vaak actief op het snijvlak van onderwijs en 
gemeenten. Ik heb zelf de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de regionale aanpak van het 
voortijdig schoolverlaten. Een thema waarop gemeenten en scholen hebben moeten leren 
samenwerken.     
 
Op dit moment coördineren we voor de VNG een project Regionaal Onderwijsbeleid. Daarin bieden 
we ondersteuning aan nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeenten en onderwijs op 
regionaal niveau.  
Samenwerking tussen onderwijs en gemeenten voor jongere kinderen kent inmiddels een redelijk 
lange traditie en vaste vormen 
Anders is dat voor de samenwerking rond jongeren van 12 jaar en ouder. Voor  thema’s als zorg in 
het onderwijs, krimp, aansluitingen tussen vo en mbo en de transitie van school naar werk, komen 
traditioneel gescheiden werelden bij elkaar – zorg, onderwijs en arbeidsmarkt.  
Niet omdat dat moet, maar omdat er meerwaarde voor de jongeren is te realiseren. 
 
Gemeenten hebben hier nieuwe taken gekregen, maar er zijn ook al samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs, RMC-netwerken en arbeidsmarktregio’s.  
Het gaat om vraagstukken die het niveau van de enkele gemeente overstijgen.  
Gemeenten moeten dus zowel intern als extern samenwerken. 
Dit geld zeker voor het thema van vandaag. Zoals ZuidOost brabant stelde: “van 1 uwv naar 14 
gemeenten”.  
 
Vanuit deze achtergrond wil ik een aantal bestanddelen rondom samenwerking uit de presentaties 
lichten.  
Omdat die nuttig kunnen zijn in uw discussies verder vanmiddag.  
Dit betekent wel dat ik het nu vooral over u zal hebben, en minder over wat direct werkt voor de 
jongeren zelf. Daar zijn volop lijstjes van beschikbaar. Mocht u daar interesse hebben, dan kunt u 
terecht op onze website, regionaalonderwijsbeleid.nl. 
 
 
  



Verwachtingen 
Ten eerste valt het op dat er vanuit de titel van vandaag – van school naar werk – een heldere 
verwachting spreekt.  Maar hoe is die te rijmen met die andere beleidsmatige nogal populaire 
benaming:  ‘kwetsbare jongeren’? Daar zit een spanning, ik ben benieuwd hoe u daar mee omgaat.  
 
Want welke keuze we daarin maken, onze verwachtingen en ons taalgebruik, geeft vorm aan ons 
gedrag. Uit veel onderzoeken naar gedrag van leraren en ouders, weten we dat hoge verwachtingen, 
en doelgerichte activiteiten, positieve effecten hebben op jongeren.  
Dat geldt ook buiten school. En dat geldt waarschijnlijk ook voor onszelf.  
Ik denk dat in die verwachtingen zeker nog winst te behalen is.  
 
Een voorbeeld: De aanpak van het voortijdig schoolverlaten is de afgelopen 10 jaar succesvol  
geweest. Jaar op jaar zijn er meer jongeren mét een diploma van school gegaan.  
Tegelijkertijd gaf elk jaar weer een deel van de betrokkenen aan dat ze verwachtten dat het aantal 
jaarlijkse uitvallers niet verder zou kunnen dalen. ‘De bodem is in zicht’, betekende vaak ook ‘wij 
kunnen het niet beter doen’.  
Die verwachting bleek telkens niet uit te komen. Men bleek samen meer te kunnen bereiken dan zelf 
verwacht. 
Dat stemt optimistisch over wat er mogelijk is voor andere doelgroepen, zoals de 12.000 jongeren die 
jaarlijks het praktijkonderwijs en het vso verlaten.  
De werkzame factor was wederzijds aanstekend enthousiasme. En daarmee kom ik bij 
samenwerking.  
 
Samenwerking 
U zit hier vandaag samen in een zaal met betrokkenen uit verschillende domeinen omdat u verwacht 
meerwaarde voor jongeren te kunnen bieden. Samenwerking is niet verplicht en daarom spreken 
bestuurskundigen over wederzijdse afhankelijkheden, samenwerking in netwerken, zonder 
hierarchische verhoudingen.  
 
Het goede nieuws is dat deze netwerkaanpak effectiever kan zijn voor de omgang met complexe 
vraagstukken dan een hierarchisch-bureaucratische aanpak. Het is veilig om de situatie van de 
kwetsbare jongeren een complex vraagstuk te noemen.  
 
  



De vraag is, hoe werk je in zo’n context succesvol samen? Het slechte nieuws is dat er nauwelijks 
hard bewijs is welke factoren binnen samenwerking de kwaliteit van publieke dienstverlening 
bepalen. Gelukkig zijn er wel veel gevalsstudies gedaan, waarin bij diverse type netwerken veelal 
dezelfde werkzame bestanddelen terugkomen.  
 
Bovenaan die lijstjes staan twee aandachtspunten: 
1 = Gemeenschappelijkheid van visie en doelen.  
2 = Een lerende aanpak. 
 
Doelen 
Gemeenschappelijkheid van visie en doelen geeft helderheid over de maatschappelijke meerwaarde: 
Waarom werkt u samen? 
 
Beide presentaties schetsen een visie en noemen doelen, zonder deze precies te formuleren.  
Wat zijn korte lijnen, wat is maatwerk?  
Dat is iets wat op veel plekken terugkomt.  
Veel regio’s zijn afgelopen jaar druk bezig geweest met het “leggen van de nieuwe puzzel”, en nog 
wat minder met de beoogde resultaten voor jongeren.  
De aanpak van vsv de afgelopen jaren liet zien dat een concrete doelstelling en sturen op cijfers 
betrokkenheid, urgentie én energie op kan leveren.  
Het moet ook voor deze doelgroep mogelijk zijn om scherpere doelen te stellen: wat zijn de 
resultaten voor de jongeren nu, en waar wilt u zijn over 4 jaar? 
 
Lerende aanpak 
En daarmee kom ik bij de tweede factor, de lerende aanpak. Monitoring op doelen is noodzakelijk, 
om doelgericht te kunnen werken, externe druk en steun te genereren en ook serieus te kunnen 
evalueren straks. Gaan we de goede kant op, en hoe weten we dat? Zonder doelen en data is dat 
gesprek moeilijk concreet te krijgen.  
 
In mijn ervaring waren er afgelopen jaren grote verschillen tussen regio’s in de bereidheid om 
genomen maatregelen te evalueren, te leren van fouten, aan te passen wat niet werkt en aan te 
vullen wat mist.  
Het is niet gelukt om het in ons onderzoek helemaal hard te maken, maar ook zonder effect op 
uitval: een goede samenwerking en een lerende aanpak werkt gewoon beter. Al was het maar omdat 
het energie geeft in de uitvoering.  



 
 
Gewoon doen 
Dat sluit aan op een derde aandachtspunt: succesvolle samenwerking is ook afhankelijk  van 
groepsbinding die wordt opgebouwd via gezamenlijke actie. In de woorden van Noord-Oost Brabant: 
“gewoon doen”. 
De uitdaging is om in de aanpak voorrang te geven aan professionele teams die met een 
pragmatische aanpak en successen sociale energie losmaken, die aanstekelijk werkt op managers en 
bestuurders en hen ertoe beweegt om belangenkwesties in gezamenlijkheid op te lossen. 
Pieter Jan van Delden noemt dat een exploratieve strategie. Die is gericht op het opsporen en op 
gang brengen van kansrijke  initiatieven en projecten gericht op gedeelde doelen, waarna 
mandatering en bestuurlijk overleg volgt.  
Deze aanpak is schaars, omdat we gewend zijn aan een programmatische strategie, waarin landelijke 
of lokale beleidsbesluiten eerst worden uitgedacht, en daarna top down worden ‘uitgerold’.  
 
Ik denk dat de interventiesubsidie een goed voorbeeld geeft van hoe je zo’n exploratieve strategie 
kan ondersteunen of organiseren. En dat de keuze van “040” om vooral praktisch en 
uitvoeringsgericht te werken, aan te sluiten op wat al werkt, juist heel waardevol is. 
 
Bedrijfsleven 
Tot slot nog kort de samenwerking met het bedrijfsleven. Die is essentieel om jongeren de transitie 
van school naar werk blijvend succesvol te laten maken.  
Het betrekken van werkgevers was afgelopen jaren het grootste knelpunt in de regionale 
samenwerking rond de overgang onderwijs en arbeidsmarkt.  
Daarom vond ik het mooi dat in Noord-Oost Brabant het strategisch overleg vsv en kwetsbare 
jongeren onderdeel is van het bredere arbeidsmarktprogramma, waar de ondernemers, samen met 
onderwijs en overheid eigenaar zijn. Wie volgt?  
 
Samengevat: Als u samen vanuit de uitvoering werkt aan successen, dit vertaalt in heldere doelen en 
regelmatig bijstuurt op basis van data, kunt u meer bereiken dan u nu zelf wellicht vermoedt.  
 
Ik wens u een aanstekelijke uitwisseling toe vanmiddag.  


