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Checklist duurzaam samenwerken

Deze checklist biedt inzicht en houvast als je gaat samenwerken met ondernemers en bedrijven. 

Onderdeel van uitgave CAH Vilentum, Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen, publicatienummer 14 - 001 pp

1.	 VOORAF	(schoolmanagement)

✔ Wat zijn eigen behoeftes?
	 • Leer-werk-plek voor studenten
	 • Beter beroepsonderwijs door samenwerking met bedrijfsleven
	 • Betere positie in de regio 
✔ Hoe intensief en op welk niveau wil je samen werken?
✔ Welke strategie wil je volgen?
✔ Is er commitment in alle lagen van de schoolorganisatie?
	 • Is er een sfeer, is er beleid om docenten te stimuleren om te netwerken 
  in het bedrijfsleven en persoonlijke contacten op te bouwen?
	 • Is de visie dat samenwerken moet?
	 • Heeft de docent de juiste competenties om studenten in de bedrijfscontext te begeleiden?

2.		 SELECTIE	VAN	DE	PARTNER (docent/school management)

✔ Sluit het opleidingsniveau aan (hbo, mbo)?
✔ Hoe innovatief is het bedrijf?
✔ Kan de ondernemer kennis overdragen, is hij open en eerlijk, heeft hij een groot netwerk?

3.	 VOORFASE	SAMENWERKING	(docent)

✔ Voor het eerste gesprek:
	 • Hoe ziet de sector en het bedrijf van de partner eruit?
	 • Wat zijn (mogelijk) de behoeftes van de partner?
	 • Wat hebben wij te bieden?

3.	 VOORFASE	SAMENWERKING	(docent)

✔ Verkenningsfase. Zoek uit en spreek tegen elkaar uit:
	 • Wat zijn ieders behoeftes?
	 • Wie is waarvoor verantwoordelijk?
	 • Wat zijn ieders verwachtingen?
	 • Wat voor voordelen heb je beiden van de samenwerking?
	 • Wat zijn positieve en/of negatieve ervaringen tot nu toe?

4.	 AFSPRAKEN	VASTLEGGEN	(docent)

✔ Tussen school en bedrijf
✔ Tussen student en bedrijf
✔ Is er een vast aanspreekpunt voor de ondernemer?
✔ Wat zijn de producten en wanneer worden die geleverd?

5.	 DUURZAAM	VERZORGEN (docent)

✔ Houden beide partijen voordeel?
✔ Hoe en wanneer evalueer je?
✔ Organiseer je bijeenkomsten?
✔ Hoe flexibel ben je?
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