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Jaarplan 2021 -2022 

I. Inleiding 

Dit “Jaarplan 2021 – 2022 Duurzaam en toekomstbestendig onderwijs:  Aansluiting werkt” van ons 

30-jarige Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân omvat twee hoofdonderdelen: Verleden, visie en 

verder (II) en het Activiteitenplan (III). In het verleden en in de wandeling werd dit document ook 

wel beleidsplan genoemd. Aangezien beleid voor een langere periode vastligt, doet de aanduiding 

jaarplan meer recht aan de aard en inhoud van dit document.  

In paragraaf II.1 wordt de ontwikkeling van het Aansluitingsnetwerk geschetst. Vervolgens (II.2) 

wordt nog eens verwoord vanuit welke visie ons Aansluitingsnetwerk werkt. Tevens komen de 

lijnen naar de verdere toekomst aan bod. In deel III wordt het Activiteitenplan gepresenteerd.  

In bijlage 1 wordt gereflecteerd op enkele suggesties en aandachtspunten die in de interviews 

“Kronkelige en rechte leerwegen” zijn geformuleerd. En bepaald niet onbelangrijk: in bijlage 2 is 

de begroting opgenomen. 

Vanuit de coördinatie van ons Aansluitingsnetwerk is een concept geschreven. De stuurgroep 

heeft daarop gereflecteerd. De suggesties daaruit zijn in deze versie verwerkt.  

 
 
 
 

 
Aansluitingsnetwerk vo-ho; Jelle Nauta, Hilde Mesken en Bert Colly   
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II. Verleden, visie en verder 

II.1. Verleden 
 
Dit jaar viert het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân zijn dertig jaar bestaan.  
Elk leeftijdsdecennium krijgt zijn karakteristieke en soms karikaturale beschrijvingen. Die werken 
ook wel een beetje op de glimlachspieren. Zo die van de dertigers. 
Aan dertigers wordt een eigen dilemma toegeschreven met onverbiddelijke levensvragen over de 
zin van het werk, relatie, kinderen en leven. Men gaat of is op zoek naar de ware identiteit. Er is 
sprake van keuzestress.  
Het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân lijkt eigenlijk in al haar levensfasen wel op die dertigers: 
steeds op zoek naar zijn ware identiteit en steeds keuzestress. Het is echter wel dertiger met een 
onderwijsambitie: het wil leerlingen een polsstok aanreiken voor hun ‘grote sprong’ naar het 
hoger onderwijs. 
 
In de beginjaren negentig is ons Aansluitingsnetwerk projectmatig begonnen met het organiseren 
van leerlingenstages, proefstuderen en meeloopdagen. 
In 1997 gaat het project verder als Platform VO-HBO Friesland. In vijf profielkringen wordt het 
Tweede Fase onderwijs voorbereid. De kringen produceren instroomadviezen, vaardigheden en 
beoordelingsmodellen en een handleiding profielwerkstuk. 
Vanaf 2000 wordt jaarlijks met het Propedeuserapport een ‘terugkoppeling studieresultaten’ naar 
alle toeleverende vo-scholen in Friesland verzorgd. Het zijn de propedeuseresultaten van hun oud-
leerlingen.  
In 2003 ontstaat het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân, waarin ook de universiteiten van 
Groningen en Twente participeren. De organisatorische structuur en activiteiten gaan op dezelfde 
voet verder en worden o.a. uitgebreid met oriëntatieactiviteiten voor de klassen 4 (DIG-IT) en 3 
(Wegwijsdag). Ook wordt een Aansluitingsmeter ontwikkeld daarmee worden 
maatwerkrapportages aan de aangesloten scholen geleverd over de ervaringen van oud-
leerlingen/studenten met de aansluiting.  
In het laatste decennium, tot heden, is geprobeerd de thema’s en doelstellingen van het 
Aansluitingsnetwerk steeds meer vorm en inhoud te geven. Parallel daaraan zijn de websites van 
het Aansluitingsnetwerk verder ontwikkeld en is de ledenbasis van het netwerk  verstevigd. Dit is 
gerealiseerd ondanks de laatste twee coronajaren. De verstevigde ledenbasis mondt op 7 oktober 
2021 uit in een feestelijke jubileumjaarvergadering over ‘Aansluiting werkt’ met onder meer de 
presentatie van het Aansluitingsjubileumboek, “Kronkelige en rechte leerwegen”. Hierin staan de 
eigen ledenvisies over duurzaam toekomstbestendig onderwijs centraal. Eén van de componenten 
is de rol van het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân daarbij. 
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II.2 Visie en verder 

 
“Het Friese Aansluitingsproject is gestart om leerlingen van de Friese havo-vwo-scholen een 
polsstok aan te reiken voor hun “grote sprong’ naar het hoger onderwijs” (Van der Hoek, 2021, p. 
6).  
Als je een goede fierljepper wilt worden, zul je veel moeten oefenen: het is een doorlopend 
proces. Het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân ziet de aansluiting en het werken eraan als een ook 
als een doorlopend proces. Daarom worden er over verschillende jaren en verspreid over het 
schooljaar verschillende aansluitingsactiviteiten ontplooid. 
 
Er wordt gewerkt op basis van verzamelde data en kennis. Het voortdurend samen analyseren en 
evalueren van de ontwikkelingen maakt dat het aansluitingswerk bij de tijd blijft en tegelijkertijd 
zo effectief mogelijk is.   
 
Het Aansluitingsnetwerk volgt eveneens welke lokale, provinciale en landelijke ontwikkelingen er 
zijn en wat er aan beleid wordt ontwikkeld. Het eigen werk wordt daardoor versterkt en verdiept. 
Daarvoor sluit het Aansluitingsnetwerk aan op die andere netwerken.  
 
We sluiten aan op de ontwikkeling van duurzaam toekomstbestendig onderwijs: dat is verbonden 
met actuele maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, biodiversiteit en circulaire 
economie. 
 
Activiteiten van het Aansluitingsnetwerk zijn voor leerlingen, studenten en docenten van onze 
aangesloten instellingen gemakkelijk toegankelijk en laagdrempelig. 
 
In de visie van het Aansluitingsnetwerk is de aansluiting een verantwoordelijkheid van zowel de 
toeleverende als de afnemende onderwijsinstellingen. Samen voelen de aangesloten instellingen 
zich eigenaar van de aansluitingsuitdagingen. Ze willen dan ook samenwerken op basis van 
gelijkwaardigheid. Dat uit zich in de samenwerking in de stuurgroep, in de bijdrage naar 
draagkracht tot en met de vertegenwoordiging van het vo en het ho in de coördinatoren.  
 
Aansluiting werkt 

 
Vanuit het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân is dertig jaar ervaring opgebouwd met succesvolle 
overgangen van vo naar ho. Op grond van die ervaring is gekozen voor drie thema’s: 

• loopbaanleren, 

• onderwijsaansluiting en 

• inclusief onderwijs. 
De thema’s sluiten tevens aan op de ambities van de Kennisagenda Fryslân 2019-2025 en de 
sectorakkoorden voortgezet en hoger onderwijs. 
 
Kennisagenda en sectorakkoorden 
 
In voorjaar 2019 heeft de provincie de geactualiseerde Kennisagenda Fryslân 2019-2025 
vastgesteld Daarin krijgt de Elfde Faculteit van de RUG/Campus Fryslân een duidelijke plek. Het 
Aansluitingsnetwerk wil dan ook de aandacht voor vwo-leerlingen en de doorstroom naar het wo 
vergroten. De banden met de Elfde Faculteit in Leeuwarden en met de Scholierenacademie van de 
RUG worden aangehaald. 
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In de Kennisagenda wordt uitgebreid stilgestaan bij de kracht van samenwerking, doorlopende 
leerlijnen en internationalisering.  
 
Ambities uit het sectorakkoord vo sluiten aan bij de hoofddoelstellingen van het 
Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân. 
Uitdagend onderwijs met eigentijdse voorzieningen, brede vorming, partnerschap in de regio en 
scholen als lerende organisaties zijn te vertalen in de drie aansluitingsthema’s: loopbaanleren, 
onderwijsaansluiting en inclusief onderwijs. 
De sectorakkoorden gaan uitvoerig in op “Investeren in onderwijskwaliteit” en “Werken aan 
maatschappelijke meerwaarde”. Het verbeteren van de doorstroom van havo en vwo naar het 
hoger onderwijs is één van de prioriteiten. Dat moet vanuit de regio en in nauwe samenwerking 
met alle onderwijsactoren gebeuren.  
Juist het Aansluitingsnetwerk biedt een podium aan docenten, mentoren, coaches, 
studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs, zorgcoördinatoren, decanen, schoolleiders en 
bestuurders uit het vo en ho om samen “Aansluiting werkt” vorm en inhoud te geven. 
 
Soorten activiteiten 
 
De drie thema’s -loopbaanleren, onderwijsaansluiting en inclusief onderwijs- krijgen vorm in drie 
soorten activiteiten: 

• professionalisering van docenten en medewerker in vo en ho op het gebied van aansluiting, 

• organiseren van aansluitingsactiviteiten over actuele gebeurtenissen in verband op het gebied 
van de thema’s, 

• ontwikkelen van aansluitingsmaterialen en -tools.  
 
Loopbaanleren: loopbaancompetenties  
 
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) richten zich niet alleen op keuzemomenten zoals de 
studiekeuze. Deze activiteiten hebben zich ontwikkeld tot een proces van loopbaanleren, waarin 
een leerling en student zich ontwikkelt in vijf loopbaancompetenties: kwaliteitsreflectie, 
motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken.  
Zowel in het vo als ho is er steeds meer aandacht voor deze loopbaancompetenties.  
 
 
 

 

“Loopbaankubussen” 
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Onderwijsaansluiting: studievaardigheden 
 
Studievaardigheden zijn onmisbaar bij de overstap van het vo naar het ho. Een belangrijke oorzaak 
van studieproblemen en uitval in het ho is een gebrek aan studievaardigheden. Het gaat dan 
onder meer om samenwerken, communiceren en plannen.  
De ervaring leert dat winst in studiesucces te behalen valt als leerlingen en studenten in hun 
onderwijs werken aan levensechte projecten waarbij zij moeten samenwerken met externen en 
met elkaar. Dat motiveert hen en stimuleert ook tot het behalen van betere onderwijsresultaten. 
Samen studeren, ook bij reguliere vakken, verdient meer aandacht en heeft velerlei voordelen, 
ook sociaal en communicatief.  
In het vo zien we steeds meer scholen die leerlingen vanuit vakken externe opdrachten of zelfs 
bedrijfsprojecten aanbieden. Andere scholen bieden leerlingen bij vaklessen gastlessen aan door 
studenten of vertegenwoordigers uit maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en het lokale 
bestuur.  
Ook op dit gebied kan Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân de komende jaren de instellingen van 
dienst zijn.  
 
Inclusief onderwijs 
 
In het vo is veel aandacht voor leerlingen die zorg nodig hebben. In het ho is die aandacht voor de 
individuele student in opbouw.  
Ons Aansluitingsnetwerk vindt aandacht voor een goede doorstroom van leerlingen met 
ondersteuningsvragen naar het hoger onderwijs van belang. Het Aansluitingsnetwerk vo-ho 
Fryslân beoogt verbinding te leggen tussen zorgcoördinatoren en decanen van Friese vo- scholen 
en ho-decanen en beleidsmakers van de Friese hogescholen en RUG Campus Fryslân. 
 

  

  



  
8 

Regionale samenwerking: Think global, act local  

 
Duurzame onderwijsaansluiting werkt via regionale samenwerkingscontacten met externe 
partners, zoals maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheidsinstanties.  
In dit verband wordt de term glokalisering vaak gebruikt. Globalisering én lokalisering gaan hand in 
hand, ‘think global, act local’. Onderwijs moet verbonden zijn met actuele maatschappelijke 
vraagstukken zoals geformuleerd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, met als voorbeelden: 
klimaatverandering, biodiversiteit en circulaire economie. 
Juist door de wereld als global village krijgen mensen meer aandacht voor hun directe omgeving. 
Jongeren kunnen hiervan profiteren, want juist regionale uitdagingen inspireren om mee te 
bouwen aan een duurzame samenleving. 
Studievaardigheden als motor spelen daarbij een belangrijke rol via levensechte projecten. 
Meestal zijn die te vinden in de regio. De samenwerking met externe partners in de omgeving is 
belangrijk. Jongeren doen onderzoek, gaan in dialoog met experts, dragen mogelijke oplossingen 
en ideeën aan en presenteren bevindingen aan externe partnerorganisaties. 
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Het goede gesprek 
 
In “Kronkelige en rechte leerwegen” zijn zeven kwesties benoemd die de komende tijd een goed 
gesprek van de aangesloten instellingen waard zijn. Het Aansluitingsnetwerk en zijn stuurgroep  
mogen het tot hun taak rekenen dat gesprek vorm te geven. Ze kunnen het aansluitingswerk en 
het Aansluitingsnetwerk in de een nieuwe fase brengen. In het jubileumboek is het als volgt 
geformuleerd: 
“Tot slot zijn er zeven kwesties die een goed, indringend en fundamenteel gesprek behoeven in de 
kring van het Aansluitingsnetwerk:  

• de hardnekkige grote uitval en switch in het hoger onderwijs naast een zeer hoog 

slagingspercentage bij de middelbare schoolexamens; 

• de krimp van het aantal leerlingen en studenten in de regio; 

• de geringe Friese participatie aan het hoger onderwijs,  

• de kansengelijkheid,  

• het schaduwonderwijs met commerciële aanbieders,  

• de achterblijvende jongens en  

• het centraal examen.  

Ze hebben een grote reikwijdte en zijn strategisch van aard. Bovendien vertonen ze samenhang. 
Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op en aanpak van deze kwesties kan bij uitstek in het 
Aansluitingsnetwerk plaatsvinden. Uiteindelijk zullen leerlingen en studenten daar wel bij varen”.  
(Van der Hoek, 2021, pp. 157-158).  
 
 
 
 
 
 

 

Jubileumboek 2021 
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III. Activiteitenplan 2021-2022 
 
Het activiteitenplan 2021-2022 van het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân bouwt voort op de 
resultaten van de afgelopen jaren. De activiteiten en producten van dit nieuwe studiejaar worden 
gegroepeerd onder de drie aansluitingsthema’s. 
Bij elk aansluitingsthema staat de verantwoordelijke werkgroep van het Aansluitingsnetwerk.  
 
De uitvoering van activiteiten in 2021-2022 hangt wederom sterk af van in de coronacisis geboden 
mogelijkheden. Zo nodig worden activiteiten in aangepaste vorm of op een ander tijdstip 
uitgevoerd. 
 
We hebben de aansluitingsactiviteiten en producten van 2021-2022 samengevat in een tabel. 
Vervolgens wordt uitgebreider ingegaan op overkoepelende activiteiten en producten en volgen 
de drie aansluitingsthema’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Netwerkdiner 2019 
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In het onderstaand overzicht staan de activiteiten en producten van 2021 – 2022*:  

  
 

sep okt nov dec jan feb mrt apr mei juni 

Overkoepelende activiteiten en producten 
Terugkoppeling 
Propedeuseresultaten          

 

Jubileumfeest en netwerkdiner            

Actualiseren online tool 
leerlingenwebsite          

 

Presentatie ‘contouren’ website 
professionals 

          

Introductie website professionals           

Digitale Nieuwsbrieven           

Beleidsplan en begroting op 
hoofdlijnen          

 

Jaarvergadering 
bestuurders/schoolleiders vo en ho          

 

Presentatie jubileumboek           

Product en activiteiten 
evaluatietools          

 

Schoolleiderscafé over een actuele 
aansluitingskwestie          

 

Loopbaanleren 

Update lijst aanbevolen vakken           

Loopbaancafé           

Loopbaanleren toolset (1e resultaat)           

Studievoorlichting Friesland           

Hannover Messe           

Proefstuderen/meelopen           

Oriëntatiedag havo 4           

Wegwijsdag h/v 3           

Onderwijsaansluiting 

Bijeenkomst coaches DOTs           

Bijeenkomsten DOTs           

BedrijfsDOT ‘duurzame 
bedrijventour’ 

          

DOT evaluatietool           

Onderwijscafé           

Talencafé           

Inclusief onderwijs 

Zorgcafé           

 
*Een overzicht van de bijeenkomsten van de drie werkgroepen van het Aansluitingsnetwerk in 2021-2022 wordt in oktober van het 
nieuwe studiejaar onder de leden verspreid 



  
12 

Overkoepelende activiteiten en producten 

 
Hierna volgt een korte activiteiten- en productenbeschrijving: 

• Rapport Propedeuseresultaten januari 2022 
In 2021-2022 wordt wederom een propedeuserapport uitgebracht. Het nieuwe rapport zal 
rendement- en studievoortgangsgegevens over meerdere jaren/cohorten genereren.  
Op deze manier kunnen trends worden vastgesteld en onderscheiden. 

• Jubileumfeest en netwerkdiner maart 2022 
Het jubileumfeest en netwerkdiner heeft als thema: Duurzaam toekomstbestendig onderwijs. 

• Websites 
De leerlingenwebsite/online tool wordt in september/oktober 2021 geactualiseerd. 
De contouren van de professionals-website zullen op 7 oktober tijdens de jubileumjaarvergadering 
geïntroduceerd worden.  Januari 2022 is de professionals-website volledig vernieuwd. 

• Nieuwsbrief en overige communicatieactiviteiten 
Nieuwsbrieven (digitaal) worden maandelijks verstuurd. Elk exemplaar heeft een 
bestuurdersbijdrage, geput wordt daarbij uit het jubileumboek. 
Uitnodigingen voor o.m. de werkgroepen vanaf 8 oktober 2021. 
Onderhouden, actualiseren websites is een arbeidsintensieve en constante klus. 

• Jaarplan en activiteitenplan  
Het Jaarplan en activiteitenplan 2021-2022 wordt tijdens de jubileumjaarvergadering op 7 oktober 
2021 gepresenteerd.  

• Exploitatie en begroting  
Hoofdlijnen begroting worden op 7 oktober 2021 besproken. Naast contributie van vo/ho leden en 
RAP-middelen zullen in de toekomst andere inkomstenbronnen moeten worden gegenereerd.  

• Jubileumjaarvergadering en schoolleiderscafé 
Tijdens de jubileumjaarvergadering op 7 oktober 2021 wordt het jubileumboek gepresenteerd. 
De vergadering met als thema duurzaam toekomstbestendig onderwijs krijgt een vervolg tijdens 
het schoolleiderscafé in maart 2022 als onderdeel van  het jubileumfeest en netwerkdiner. Eén 
van de 7 kwesties (hoofdstuk 5. Het Aansluitingsnetwerk verbindt) staat dan centraal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarvergadering 2019, Lauwers College  
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Thema: Loopbaanleren  
 
De werkgroep communicatie dient als overlegorgaan voor het organiseren van 
aansluitingsactiviteiten en ontwikkelen van aansluitingsmaterialen en tools. 
Als professionaliseringsactiviteit wordt in februari 2022 een loopbaancafé georganiseerd. Daar 
wordt o.a. gesproken over een ‘Loopbaanleren toolset’, een nieuw te ontwikkelen product.  
In het licht van deze te ontwikkelen toolset is het raadzaam om een werkgroep loopbaanleren te 
formeren uit de gelederen van de decanenkring Friesland.  
Andere activiteiten betreffen de jaarlijks terugkerende: Studievoorlichting Friesland, Hannover 
Messe, Proefstuderen/meeloopdagen, Oriëntatiedag havo 4 en Wegwijsdag havo/vwo 3.  
Voor een actuele activiteitenplanning kan de leerlingenwebsite van het Aansluitingsnetwerk 
geraadpleegd worden: Agenda – Aansluiting VOHO 
Wat betreft het loopbaanleren zullen de websites van het Aansluitingsnetwerk constant worden 
geactualiseerd. Ook zal de lijst aanbevolen vakken en de Aansluitingsflyer HO-Fryslân weer 
verspreid worden. Dit studiejaar wordt overwogen om data van de Hanzehogeschool toe te 
voegen.   
Gekeken wordt verder naar de werking van de LOB-check. Deze check, ontwikkeld door de 
(voormalige) werkgroep ‘warme overdracht’ is ingevoerd via de decanenkring Friesland.    
Doel van de LOB-check is dat mentoren een overzicht krijgen hoever alle individuele 
mentorleerlingen gevorderd zijn met LOB.  
 
 
 

 

Product flyer toelatingseisen hbo en wo bachelorstudies 

https://aansluitingvoho.nl/agenda/
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Thema: Onderwijsaansluiting  
 
Dit studiejaar staan de DOTs van het Aansluitingsnetwerk centraal. Tijdens het onderwijscafé in 
december 2021 vinden o.a. productpresentaties van de BiologieDOT, ScheikundeDOT, 
BedrijfsDOT, OnderwijsDOT en ECOLE-Fryslân plaats. 
De Docent Ontwikkel Teams (DOTs) functioneren als specifiek instrument voor 
docentprofessionalisering op het terrein van aansluiting tussen vo en ho.  
 
Kenmerken van de DOTS zijn: 
 

• Docenten vo en hbo werken in DOTs aan (vak)thema’s op het snijvlak van vo, ho en 
werkvelden,  

• In DOTs werken groepen van 5 – 15 docenten uit vo en ho samen onder leiding van een 
coach, meestal een ervaren vo-docent,  

• Docenten wisselen ontwikkelingen, ervaringen en good practices uit op het gebied van 
inhoud en didactiek samenhangend met de aansluiting vo-ho, 

• DOTs hebben een vakoverstijgende focus met aandacht voor generieke 
studievaardigheden: rol van het vak voor andere vakken en omgekeerd,  

• DOTs kunnen aanleiding zijn voor uitwisseling van vo en hbo docenten,  

• 4 – 9 bijeenkomsten per jaar, vo-docenten delen de opbrengsten van het DOT met hun 
vaksectie en teams op school, en uiteraard hebben alle ervaringen effect op het onderwijs 
in de klas.  

• Ho-docenten delen de ervaringen met opleidingen. 
 
 
 
 
 
 

 
BiologieDOT: Presentatie leskist forensisch onderzoek bij Hogeschool Van Hall Larenstein 
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Onderwijsaansluiting onder andere via: 
 

• Het Aansluitingsnetwerk probeert dit studiejaar het TalenDOT nieuw leven in te blazen. 
Een middel daarvoor is het talencafé dat in april 2022 georganiseerd wordt.  

• Tevens wordt de PWS-tool van het Aansluitingsnetwerk geëvalueerd. Het product van de 
(voormalige) werkgroep PWS is o.a. geënt op de generieke Studievaardighedenset en 
gericht op de startmomenten op vo scholen van het pws. Er is o.a. gekeken naar de rol die 
studenten ho kunnen spelen bij deze startmomenten. 

• Het Aansluitingsnetwerk gaat samenwerken met onder andere de Provincie Fryslân, IVN 
(instituut voor natuureducatie), Circulair Friesland en het speciaal hiervoor ontwikkelde 
onderwijsprogramma SPARK the Movement.  

• Ook met de lokale overheid wordt contact gezocht. De gemeente Súdwest-Fryslân trapt af 
via een pitch tijdens de jubileumjaarvergadering op 7 oktober 2021 bij de RSG in Sneek 
over duurzaam toekomstbestendig onderwijs.  

• Als belangrijke vehikels voor deze samenwerkingscontacten bouwt het 
Aansluitingsnetwerk verder aan ECOLE en het BedrijfsDOT. 

• Het regionale ECOLE project over duurzame landbouw is ontwikkeld in samenwerking met 
IVN, ’t Holdersnest en het Drachtster Lyceum. Hogeschool Van Hall Larenstein is als 
‘kennisbaak’ actief betrokken bij het project. 

• Via het BedrijfsDOT en het ECOLE project sluit het Aansluitingsnetwerk aan bij de 
Kennisagenda van de Provincie Friesland. In deze agenda wordt uitgebreid stilgestaan bij 
de kracht van samenwerking. De regio ziet zichzelf als proeftuin, een living lab, waar 
duurzaamheidsoplossingen gezamenlijk ontwikkeld en getest moeten worden. 

• Het BedrijfsDOT zal dit schooljaar een breed palet aan activiteiten ontwikkelen en 
uitwerken, te weten: gastles op school, bedrijfsbezoek voor groepen, snuffelstages, 
docentstage, bedrijfsopdrachten voor profielprojecten en het pws. 

• Het BedrijfsDOT nodigt docenten uit voor een bedrijfsbezoek in de regio. In de 
voorbereiding wordt gekeken welke relaties het bedrijf heeft met vo en ho instellingen. In 
samenwerking met Circulair Friesland wordt dit schooljaar in januari gestart met een 
‘duurzame bedrijventour’. 
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Thema: Inclusief onderwijs  
 

Het zorgcafé van november 2019 heeft geleid tot het opstarten van de werkgroep ‘onbeperkt 
studeren’, nu inclusief onderwijs, bestaande uit HO-decanen en zorgcoördinatoren en decanen uit 
het voortgezet onderwijs. 
Het leren van elkaar wordt als belangrijke professionaliseringscomponent gezien. De online 
Zorgcafé bijeenkomst op 27 mei “Op weg naar inclusie”, heeft dat bevestigd. 
Ondertussen is een gezamenlijke brief aan leerlingen en ouders ontwikkeld en een 
overdrachtsformulier uitgebreid besproken. 
Al met al voldoende gespreksstof om ook in juni 2022 een Zorgcafé te organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Online zorgcafé 27 mei 2021, "Op weg naar inclusie 
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                                                                                             Leden Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân  
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Bijlage 1 

Vervolg op suggesties en aandachtspunten 
 
Als belangrijke conclusie valt in “Kronkelige en rechte leerwegen” te lezen dat: 
“De gesprekspartners vinden dat het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân resultaten heeft geboekt 
en nog steeds boekt. Ze zijn er positief tot complimenteus over” (p. 153). 
 
Er blijft het nodige te wensen over. Onderstaand aandachtspunten zijn geciteerd uit “Kronkelige 
en rechte leerwegen”. Cursief worden deze punten, daar waar mogelijk, voorzien van een 
‘aansluitingsreactie’. 
 

- “Bij de doelen die gesteld worden door het Aansluitingsnetwerk, zouden duidelijker de 
beoogde resultaten geformuleerd moeten worden.”  

Dit studiejaar worden product- en activiteitentools ontwikkeld. Het resultaat wordt in maart 2022 
tijdens het Schoolleiderscafé gepresenteerd. 
 

- “Zo zou er meer samenwerking met Groningen gewenst zijn.” 
Naast de goede samenwerking met de RUG wordt dit studiejaar ingezet op een verdieping van de 
samenwerkingsband met de Hanzehogeschool.  
 

- “Een oriëntatieweek in het hoger onderwijs voor het havo dient heringevoerd te worden.” 
De discussie hierover zal gevoerd worden binnen het Aansluitingsnetwerk. We houden onze leden 
op de hoogte.  
 

- “Helder is de wens te horen om de oriëntatie op studie en beroep eigenlijk vanaf de 
brugklas in het programma op te nemen. Ouders kunnen met hun beroep ingezet worden 
voor speeddaten of meeloopdagen om beroepsbeelden te vormen.” 

Met de decanenkring Friesland samen wordt hiervoor een ‘loopbaanleren toolset’ ontwikkeld. De 
eerste resultaten worden tijdens ons ‘Loopbaancafé’ in februari 2022 gepresenteerd.  
 

- “Kennisdeling en -circulatie tussen en in de instellingen kunnen nog een stuk beter. De 
resultaten van onderzoek zouden beter en sneller verspreid dienen te worden. “ 

Wat betreft het Aansluitingsnetwerk zal onze professionals-website (januari 2022) hopelijk tot 
communicatieverbetering leiden. 
 

- “Over een Vo-ho College of Academie, geïnspireerd op de Tienerschool, wordt voorzichtig 
positief gedacht. In elk geval wordt -naast het profielwerkstuk- een vorm van nauwere 
samenwerking in de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs en de propedeuse van 
het hoger onderwijs interessant gevonden.” 

Wij denken dat onze OnderwijsDOT in dit verband een rol kan spelen.” 
 


