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Een gezamenlijke ambitie: 
inspirerend én uitvoerbaar
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Recht doen aan elkaars belangen:
collectieve, organisatie- en persoonlijke belangen 

moeten op tafel
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Aandacht voor persoonlijke relaties:
maar geef elkaar ook feedback

2-10-2019 6



2-10-2019 7

Ambitie

Belangen

Relatie

Organisatie

Proces

Goed

persoonlijk

samenwerken

Hoe doen we het 

als alliantieteam?

Leiderschap

Relatie

Vertrouwen

Uitputting inspiratiebron

Schijnsamenwerking

Inspirerend perspectief

Mobiliserend effect

Synergie

Proactief gedrag

Onderliggend machtspel

Instabiele relaties

Vertrouwen

Goede conflicthantering

Continue onderhandeling

Verdedigend gedrag

Werken aan        

een gedeelde

ambitie

Recht doen

aan belangen

Creëren van 

waarde voor 

betrokken partners? 

Transparantie

Dialoog

Mutual gains

Inhoud

Commitment

Gezamenlijkheid

Hoe gedeeld is de ambitie 

van de partners?

Condities voor verbinding



De samenwerking moet ook georganiseerd worden:
maar waak voor ‘overorganisatie’; houd het zo licht mogelijk
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Tijd nemen voor het proces en evaluatie:
evalueer gezamenlijk de inhoudelijke voortgang 

én de samenwerking

2-10-2019 10https://www.sterktechniekonderwijs.nl/tools/samenwerking

Kijk ook eens hier voor praktische tools en hulpmiddelen

https://www.sterktechniekonderwijs.nl/tools/samenwerking
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De theorie toepassen in de eigen praktijk:
Opbrengsten van een real life quick scan
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Quick scan

Neem een samenwerking in gedachten 

waar je bij betrokken bent…
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In dat samenwerkingsverband...

Welke conditie is heel goed 

verzorgd?
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In dat samenwerkingsverband…

Welke conditie behoeft serieuze 

aandacht?
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Opbrengsten real life quick scan
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▪ We kwamen heel snel tot een inspirerende visie

▪ Onze ambitie is voor ons echt onze basis

▪ Techniek in het po heeft tot doel te boeien; 

techniek in het vo heeft tot doel te binden 

▪ We zitten al in de actiemodus, maar 

moeten opletten dat we af en toe 

terug gaan naar de ambitie

▪ Om te komen tot een inspirerende 

ambitie zijn leiders met lef nodig, dat 

is een aandachtspunt

▪ We hebben meteen onze

belangen bespreekbaar

gemaakt

▪ We delen een gezamenlijke ambitie,

maar de belangen zijn echt anders.

Daarom werken we in subregio’s

▪ We hebben eerst een relatie

opgebouwd, nu kunnen we het

belangengesprek met elkaar gaan

voeren

▪ Aandachtspunt is om ook in de 

komende fase goed contact te 

houden met po en bedrijven

▪ We hebben veel met elkaar om de tafel 

gezeten

▪ Er is veel aandacht geweest voor de ambitie 

en het proces. Maar dit is wel wat ten koste 

gegaan van de relatie, bijv. het contact met 

bedrijven na de eerste afspraken

▪ Er is veel georganiseerd

▪ We hebben veel aandacht voor

tijdregistratie in het project

▪ We moeten nu gaan nadenken

over hoe we het nu concreet gaan 

organiseren, vooral met 

concurrerende scholen

▪ De organisatie is de volgende stap

▪ We hebben de juiste stappen geformuleerd 

▪ Het proces is vrij gedetailleerd

▪ Nu komt de ‘hoe-vraag’

▪ We moeten een gezamenlijk proces met 

scholen gaan inzetten



Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze
presentatie berusten bij Common Eye.

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