
	  
	  
Duurzame	  samenwerking	  opzetten	  
	  
Het	  project	  Wetenschapsknooppunt	  Erasmus	  Universiteit	  Rotterdam	  startte	  voor	  mij	  met	  een	  projectplan	  dat	  
was	  ondertekend	  door	  bestuurders	  uit	  vier	  instellingen	  en	  waarvoor	  het	  Platform	  Bètatechniek	  een	  
startsubsidie	  van	  200k	  had	  toegekend.	  Ik	  ging	  2-‐3	  dagen	  per	  week	  aan	  de	  slag	  in	  een	  organisatie	  die	  ik	  niet	  
kende	  en	  had	  hulp	  van	  de	  collega	  die	  de	  subsidie	  had	  verworven	  en	  de	  samenwerking	  met	  de	  verschillende	  
instellingen	  had	  voorbereid.	  In	  de	  beschrijving	  van	  de	  projectstructuur,	  hanteer	  ik	  de	  begrippen	  uit	  ‘De	  
Creatiespiraal’	  van	  Marinus	  Knoope	  omdat	  die	  zo	  mooi	  de	  natuurlijke	  weg	  van	  wens	  naar	  werkelijkheid	  
weergeven.	  
	  
Wensen,	  verbeelden,	  geloven	  
Vernieuwing	  begint	  altijd	  met	  een	  wens,	  een	  idee,	  een	  gedachte.	  Mijn	  collega	  had	  al	  langer	  de	  wens	  om	  binnen	  
de	  EUR	  iets	  voor	  jonge	  doelgroepen	  te	  doen.	  Ze	  had	  er	  ongetwijfeld	  beelden	  bij	  hoe	  je	  dat	  kon	  aanpakken	  maar	  
het	  geloof	  in	  dat	  het	  ook	  realiseerbaar	  was,	  kwam	  pas	  toen	  er	  een	  startsubsidie	  voor	  zo’n	  soort	  project	  
beschikbaar	  kwam.	  	  
Toen	  ik	  startte,	  was	  dit	  denkwerk	  al	  gedaan	  maar	  voor	  mezelf	  moest	  ik	  ook	  deze	  stappen	  doorlopen,	  hoe	  zou	  ik	  
anders	  straks	  overtuigend	  naar	  buiten	  kunnen	  treden?	  Ik	  heb	  me	  vooral	  gericht	  op	  het	  verbeelden:	  Hoe	  kan	  
datgene	  wat	  er	  in	  het	  projectplan	  staat	  er	  straks	  concreet	  uit	  gaan	  zien?	  Welke	  taken	  en	  rollen	  zijn	  daarin	  
vertegenwoordigd?	  Wat	  moeten	  we	  doen	  om	  daar	  te	  komen?	  Wat	  is	  de	  output?	  Wie	  profiteren	  daarvan?	  Hoe	  
is	  dat	  ingebed	  in	  de	  verschillende	  organisaties?	  Hoe	  worden	  de	  gelden	  verdeeld?	  Dit	  ging	  nog	  niet	  tot	  in	  detail	  
maar	  wel	  in	  denkrichtingen	  en	  daarbinnen	  ontstonden	  ook	  pijlers	  die	  voor	  mij	  houvast	  zouden	  bieden.	  
Verbeelden	  is	  een	  creatief	  proces;	  er	  komen	  vaak	  veel	  meer	  ideeën	  in	  je	  op	  dan	  je	  daadwerkelijk	  kunt	  
gebruiken	  maar	  ze	  kleuren	  de	  wensen	  in	  en	  bij	  mij	  stimuleert	  dat	  ook	  het	  enthousiasme	  en	  het	  geloof	  in	  het	  
project.	  Geloof	  in	  dat	  het	  realiseerbaar	  is,	  is	  essentieel.	  In	  al	  je	  communicatie	  draag	  je	  datgene	  uit	  wat	  je	  ten	  
diepste	  denkt	  –	  bewust	  of	  onbewust	  –	  dus	  als	  jij	  er	  niet	  100	  %	  in	  gelooft,	  waarom	  zou	  een	  ander	  dat	  dan	  doen?	  
Ik	  was	  al	  snel	  overtuigd	  dat	  het	  een	  prachtig	  plan	  was	  wat	  we	  met	  elkaar	  ook	  konden	  realiseren	  en	  was	  klaar	  
voor	  de	  volgende	  fase.	  
	  
Uiten,	  onderzoeken,	  plannen	  
Ik	  was	  nieuw	  in	  de	  Erasmus	  Universiteit	  en	  bezocht	  allerlei	  stakeholders	  en	  betrokkenen	  om	  mee	  in	  gesprek	  te	  
gaan	  over	  het	  project.	  Het	  inrichten	  van	  een	  stuurgroep	  en	  het	  beleggen	  van	  vergaderingen	  heb	  ik	  als	  een	  van	  
de	  eerste	  zaken	  opgepakt.	  Bestuurlijke	  steun	  en	  betrokkenheid	  is	  voorwaardelijk	  voor	  het	  welslagen	  van	  een	  
project.	  Gelukkig	  was	  die	  steun	  er.	  Daarna	  ging	  ik	  bij	  alle	  partners	  langs	  en	  legde	  hen	  mijn	  eerste	  ideeën	  voor	  
over	  hoe	  we	  het	  aan	  konden	  pakken.	  Ik	  vroeg	  ook	  om	  hun	  ideeën	  en	  ‘best	  practices’	  op	  dit	  gebied	  en	  zo	  
onderzocht	  ik	  wat	  –	  gegeven	  de	  groep	  die	  we	  waren	  –	  de	  optimale	  route	  was.	  En	  ‘optimaal’	  definieer	  ik	  dan	  als:	  
‘de	  route	  die	  het	  meest	  aansluit	  op	  reeds	  bestaande	  structuren	  en	  expertise	  en	  die	  op	  effectieve	  wijze	  leidt	  
naar	  het	  gewenste	  doel’.	  Van	  dat	  laatste	  had	  ik	  verstand,	  ik	  wist	  waar	  we	  heen	  gingen	  en	  wat	  de	  hoofdroute	  
was	  om	  daar	  te	  komen.	  In	  gesprek	  met	  anderen	  testte	  ik	  de	  geschiktheid	  van	  deze	  aanpak	  en	  deed	  ik	  ideeën	  op	  
voor	  verbeteringen,	  ook	  al	  omdat	  de	  partners	  allemaal	  inhoudelijke	  expertise	  hadden	  die	  ik	  niet	  had.	  Mijn	  doel	  
was	  die	  expertises	  een	  zodanige	  plek	  te	  geven	  in	  de	  samenwerking	  dat	  we	  er	  met	  zo	  min	  mogelijk	  moeite	  de	  
beste	  vruchten	  van	  zouden	  plukken.	  
Het	  plannen	  is	  de	  volgende	  stap:	  zodra	  er	  voldoende	  overeenstemming	  is	  over	  de	  aanpak,	  kun	  je	  dat	  in	  
planningen	  en	  concrete	  activiteiten	  gaan	  omzetten.	  Binnen	  dit	  project	  maakten	  we	  meerdere	  educatieve	  
programma’s	  en	  met	  de	  eerste	  twee	  konden	  we	  snel	  van	  start.	  Een	  planning	  is	  een	  een	  belangrijk	  hulpmiddel	  
om	  betrokkenen	  houvast	  te	  geven	  en	  altijd	  geldt:	  hoe	  concreter	  hoe	  beter.	  Maar	  in	  dit	  project	  waren	  we	  aan	  
het	  pionieren:	  de	  eerstvolgende	  stap(pen)	  waren	  helder	  ingekleurd,	  de	  einddoelen	  en	  globale	  tijdlijn	  ook,	  maar	  
daartussenin	  moesten	  we	  met	  elkaar	  de	  beste	  werkwijze	  nog	  uitvinden.	  Ik	  had	  best	  ideeën	  over	  hoe	  dat	  kon	  
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gaan	  maar	  ik	  vond	  het	  zo	  belangrijk	  om	  draagvlak	  te	  creëren	  en	  open	  te	  blijven	  staan	  voor	  ideeën	  van	  de	  
partners,	  dat	  ik	  met	  opzet	  open	  ruimte	  liet.	  Voor	  sommige	  deelnemers	  was	  dat	  lastig.	  Na	  de	  directe	  partners	  
van	  het	  project,	  zocht	  ik	  externe	  partners	  en	  professionals	  op	  om	  meer	  te	  weten	  te	  komen	  over	  het	  domein	  
waarin	  ik	  werkzaam	  was.	  Steeds	  was	  ik	  erop	  gericht	  de	  beste	  ideeën	  binnen	  te	  halen	  voor	  ons	  project	  en	  de	  
bruikbaarheid	  te	  toetsen	  bij	  de	  partners.	  
	  
Beslissen,	  handelen,	  volharden	  
Is	  de	  uitvoering	  eenmaal	  gestart	  dan	  komt	  het	  aan	  op	  beslissen,	  handelen	  en	  volharden.	  Wat	  zal	  ik	  daar	  op	  
toelichten?	  Bij	  elke	  beslissing	  is	  de	  communicatie	  erg	  belangrijk:	  hoe	  zorg	  je	  ervoor	  dat	  iedereen	  geïnformeerd	  
blijft,	  dat	  alle	  neuzen	  dezelfde	  kant	  op	  blijven	  staan?	  Heldere	  en	  beknopte	  projectdocumenten	  zijn	  daarin	  
essentieel,	  net	  als	  de	  verspreiding	  daarvan	  via	  de	  website	  en	  toelichting	  daarop	  in	  persoonlijke	  meetings.	  	  
	  
Handelen:	  er	  is	  heel	  veel	  handeling	  in	  het	  uitvoeren	  van	  een	  project;	  heel	  veel	  organisatie,	  communicatie,	  
regelen…	  het	  is	  handig	  als	  het	  officemanagement	  vanaf	  het	  begin	  door	  een	  vaste	  medewerker	  wordt	  verricht.	  
Dan	  kan	  er	  direct	  vanaf	  het	  begin	  een	  communicatie-‐	  en	  organisatiestructuur	  opgezet	  worden	  die	  ook	  
bruikbaar	  is	  als	  straks	  het	  aantal	  deelnemers	  vele	  malen	  groter	  is	  geworden.	  In	  deze	  fase	  grepen	  we	  ook	  vaak	  
terug	  op	  de	  eerstgenoemde	  activiteiten:	  wensen,	  verbeelden	  en	  geloven.	  Bij	  alles	  wat	  we	  nieuw	  bedachten	  –	  
een	  planningssysteem	  voor	  inschrijving,	  het	  benaderen	  van	  scholen	  en	  schoolbesturen	  bv.	  –	  maakten	  we	  ons	  
weer	  een	  voorstelling	  van	  hoe	  het	  eruit	  zou	  kunnen	  zien,	  bespraken	  we	  dat	  weer	  met	  in-‐	  en	  externe	  
betrokkenen	  en	  kozen	  we	  een	  bepaalde	  aanpak	  en	  vorm;	  dan	  waren	  we	  weer	  in	  de	  handelingsfase	  en	  gingen	  
we	  aan	  de	  slag.	  In	  zo’n	  uitgebreid	  project	  lopen	  dus	  verschillende	  lijnen,	  die	  zich	  allemaal	  in	  een	  andere	  fase	  
bevinden	  en	  waarvoor	  je	  steeds	  weer	  dezelfde	  soort	  activiteiten	  doorloopt	  om	  van	  wens	  naar	  werkelijkheid	  te	  
komen.	  Ik	  wou	  dat	  ik	  een	  tekening	  kon	  maken	  van	  hoe	  dat	  eruit	  ziet.	  Het	  is	  een	  hoofdroute	  waarin	  je	  op	  
cyclische	  wijze	  steeds	  verder	  komt	  en	  dat	  ‘verder	  komen’	  gebeurt	  door	  de	  kleine	  cycli	  die	  op	  en	  langs	  de	  
hoofdroute	  lopen.	  
	  
Het	  volharden	  heb	  je	  ook	  nodig	  in	  de	  uitvoeringsfase.	  We	  weten	  allemaal	  dat	  het	  nog	  wel	  eens	  tegen	  kan	  
zitten:	  mensen	  kunnen	  of	  willen	  ineens	  niet	  meer	  meedoen,	  de	  inkomsten	  waar	  je	  mee	  gerekend	  had	  blijken	  
een	  stuk	  minder,	  je	  kunt	  geen	  gekwalificeerde	  mensen	  vinden	  voor	  de	  activiteiten	  die	  je	  hebt	  uitgezet,	  de	  
procedures	  schrijven	  andere	  volgordes	  voor	  dan	  jij	  voor	  je	  project	  gunstig	  vindt…	  	  
	  
Voorbeeld	  van	  volharden:	  financiële	  basis	  vinden	  
Ik	  wil	  in	  dit	  kader	  een	  voorbeeld	  uitlichten	  en	  dat	  betreft	  de	  financiële	  onderbouwing	  van	  het	  project.	  Ik	  had	  al	  
vermeld	  dat	  er	  een	  startsubsidie	  van	  200k	  was.	  Met	  dat	  bedrag	  kon	  het	  project	  van	  juni	  2010	  tot	  eind	  2012	  
gefinancierd	  worden;	  daarna	  was	  het	  geld	  op.	  De	  toenmalige	  minister	  van	  Onderwijs	  (Bijsterveld)	  bepaalde	  dat	  
overheidsgelden	  voor	  stimuleringsonderwijs	  voortaan	  niet	  meer	  aan	  aanbieders	  zoals	  de	  
Wetenschapsknooppunten	  werd	  uitgekeerd	  maar	  aan	  scholen	  zodat	  zij	  konden	  kiezen	  waar	  zij	  het	  aan	  
besteedden	  (School	  aan	  Zet).	  Een	  keuze	  om	  meer	  vraaggestuurd	  dan	  aanbodgestuurd	  te	  werken.	  De	  Erasmus	  
Universiteit	  was	  enthousiast	  over	  het	  project	  en	  wilde	  het	  wel	  behouden	  maar	  alleen	  als	  er	  een	  gedeeld	  
financieringsmodel	  zou	  komen.	  Hierbij	  moesten	  in	  ieder	  geval	  de	  scholen	  bijdragen	  in	  de	  kosten	  en	  het	  liefst	  
ook	  andere	  partijen	  zodat	  ieders	  financiële	  inleg	  beperkt	  was	  en	  het	  draagvlak	  breed.	  Met	  die	  opdracht	  ging	  
aan	  ik	  aan	  de	  slag.	  Gelukkig	  hadden	  we	  hele	  mooie	  ervaringen	  opgedaan	  die	  we	  met	  filmpjes,	  reviews,	  digitale	  
publicatieborden	  en	  flyers	  zichtbaar	  hadden	  gemaakt.	  Nog	  steeds	  ervoer	  ik	  dat	  mensen/partijen	  makkelijk	  
enthousiast	  werden	  voor	  de	  doelstellingen	  van	  het	  project.	  Echter,	  om	  dat	  enthousiasme	  om	  te	  zetten	  in	  
financiële	  steun	  voor	  langere	  tijd	  is	  nog	  een	  heel	  karwei.	  
	  
Ten	  aanzien	  van	  de	  scholen	  besloten	  we	  vanaf	  schooljaar	  2012/2013	  een	  eigen	  bijdrage	  in	  de	  kosten	  te	  vragen.	  
Dat	  viel	  zwaar	  omdat	  ze	  de	  eerste	  jaren	  gratis	  hadden	  kunnen	  deelnemen.	  En	  weliswaar	  waren	  er	  gelden	  
beschikbaar	  via	  de	  prestatiebox	  (zo	  had	  Bijsterveld	  beslist)	  en	  gemeentelijke	  stimuleringsprogramma’s,	  lang	  
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niet	  iedere	  school	  kon	  die	  echt	  in	  excellentie-‐onderwijs	  steken.	  Daarbij	  was	  onze	  partner	  uit	  het	  basisonderwijs	  
in	  zwaar	  weer	  terecht	  gekomen	  en	  konden	  de	  tien	  scholen	  die	  via	  hen	  eerder	  hadden	  deelgenomen	  sowieso	  
geen	  cent	  buiten	  de	  deur	  besteden.	  Voor	  het	  onderwijsveld	  gold	  de	  uitspraak:	  ‘Standvastigheid	  brengt	  heil.’	  
Mijn	  collega	  en	  ik	  geloofden	  erin	  dat	  dit	  de	  nieuwe	  werkelijkheid	  was	  en	  hadden	  daar	  een	  goed	  verhaal	  bij.	  We	  
spraken	  met	  de	  scholen	  –	  docenten	  en	  directies	  –	  en	  dachten	  met	  hen	  mee	  of	  en	  hoe	  deelname	  toch	  mogelijk	  
zou	  zijn.	  We	  vonden	  een	  aantal	  bedrijven	  in	  Rotterdam-‐Zuid	  die	  een	  basisschool	  bij	  hen	  in	  de	  buurt	  
‘adopteerden’	  en	  de	  leerlingen	  in	  staat	  stelde	  in	  de	  programma’s	  van	  EUR	  te	  participeren	  voor	  twee	  jaar.	  Zo	  
zagen	  we	  in	  de	  jaren	  2012	  –	  2015	  het	  aantal	  deelnemende	  scholen	  gestaag	  groeien,	  van	  9	  naar	  24	  waardoor	  de	  
eigen	  bijdrage	  van	  de	  scholen	  een	  substantiële	  pijler	  in	  het	  financieringsmodel	  werd	  én	  voor	  commitment	  
zorgde	  van	  een	  min	  of	  meer	  vaste	  groep	  deelnemende	  scholen.	  
	  
Daarnaast	  gingen	  we	  op	  zoek	  naar	  een	  sponsor	  in	  het	  bedrijfsleven.	  In	  2012	  was	  het	  vierde	  lesprogramma	  
gerealiseerd	  en	  dat	  ging	  over	  Economie	  (na	  programma’s	  over	  Filosofie,	  Psychologie	  en	  Geneeskunde,	  in	  
samenwerking	  met	  faculteiten	  die	  zich	  als	  eerste	  hadden	  aangemeld	  voor	  dit	  project).	  De	  economische	  insteek	  
bleek	  een	  goed	  bruggetje	  te	  zijn	  naar	  bedrijven	  uit	  de	  financiële	  wereld.	  Daarbij	  was	  het	  belang	  van	  het	  bedrijf	  
vaak	  drieledig:	  zich	  samen	  met	  Erasmus	  Universiteit	  profileren,	  een	  jonge	  doelgroep	  informeren	  over	  (het	  
omgaan	  met)	  geld	  en	  op	  die	  manier	  het	  imago	  van	  de	  financiële	  wereld	  verbeteren.	  Na	  een	  lang	  traject	  van	  
voorbereiding	  hebben	  we	  een	  bedrijf	  gevonden	  die	  het	  Wetenschapsknooppunt	  voor	  drie	  jaar	  financieel	  wilde	  
ondersteunen	  en	  daarbij	  zelf	  ook	  zichtbaar	  wilde	  zijn	  als	  partner	  in	  de	  economische	  lesprogramma’s.	  Er	  werd	  
een	  geweldig	  bedrijfsbezoek	  inclusief	  gastcollege	  opgetuigd	  waarbij	  de	  kinderen	  een	  kijkje	  konden	  nemen	  bij	  
financieel	  specialisten	  die	  op	  vier	  schermen	  tegelijk	  de	  markt	  in	  de	  gaten	  houden.	  Ook	  werd	  er	  in	  
samenwerking	  een	  game	  ontwikkeld	  waarbij	  schoolklassen	  met	  een	  virtueel	  bedrag	  konden	  ‘dealen’	  en	  de	  
winnaar	  na	  zes	  weken	  een	  echte	  geldprijs	  mocht	  uitreiken	  aan	  een	  zelf	  gekozen	  goed	  doel.	  Deze	  samenwerking	  
heeft	  gelukkig	  mooie	  producten	  opgeleverd	  maar	  de	  samenwerking	  verliep	  niet	  soepel.	  In	  mijn	  idee	  verschillen	  
de	  bloedgroepen	  van	  een	  financieel	  bedrijf	  en	  een	  onderwijsinstelling	  te	  veel	  om	  goed	  op	  een	  lijn	  te	  komen.	  
Daarbij	  zal	  het	  gescheeld	  hebben	  dat	  dit	  project	  zich	  richtte	  op	  kinderen	  –	  een	  nieuwe	  doelgroep	  voor	  het	  
bedrijf	  –	  en	  het	  ging	  om	  samenwerking	  op	  een	  beperkt	  vlak	  waardoor	  het	  ook	  niet	  nodig	  was	  om	  echt	  een	  
gezamenlijke	  projectorganisatie	  op	  te	  zetten.	  Het	  goede	  was	  natuurlijk	  dat	  we	  weer	  een	  pijler	  onder	  de	  
begroting	  hadden	  voor	  de	  komende	  drie	  jaar,	  daarmee	  kwam	  de	  continuïteit	  van	  het	  Wetenschapsknooppunt	  
binnen	  handbereik.	  
	  
De	  Erasmus	  Universiteit	  had	  namelijk	  ook	  al	  toegezegd	  een	  aandeel	  aan	  de	  kosten	  te	  leveren	  en	  tot	  slot	  was	  de	  
voorzienigheid	  ons	  gunstig	  gezind.	  De	  Koninklijke	  Nederlandse	  Akademie	  voor	  de	  Wetenschappen	  (KNAW)	  had	  
het	  initiatief	  genomen	  om	  een	  vervolgsubsidie	  voor	  de	  Wetenschapsknooppunten	  mogelijk	  te	  maken.	  In	  de	  
periode	  2010	  –	  2012	  waren	  overal	  in	  den	  lande	  mooie	  programma’s	  en	  goede	  contacten	  opgebouwd	  en	  zij	  
vond	  het	  onverteerbaar	  dat	  daar	  de	  ‘grond’	  weer	  onder	  vandaan	  getrokken	  zou	  worden.	  Vernietiging	  van	  
kapitaal	  en	  energie.	  Gelukkig	  wist	  de	  KNAW	  het	  Platform	  Bètatechniek	  zo	  ver	  te	  krijgen	  dat	  zij	  eveneens	  geld	  
zou	  inleggen	  en	  uiteindelijke	  resulteerde	  dat	  voor	  de	  EUR	  in	  een	  vierde	  pijler	  in	  de	  financiering,	  die	  van	  2013	  –	  
2016	  zou	  lopen.	  
	  
Toen	  ik	  ermee	  bezig	  was	  deze	  financiering	  voor	  elkaar	  te	  krijgen,	  werd	  ik	  wel	  eens	  mismoedig	  van	  de	  enorme	  
tijd	  die	  erin	  gaat	  zitten	  terwijl	  je	  steeds	  maar	  niet	  weet	  of	  er	  daadwerkelijk	  resultaat	  van	  gaat	  komen.	  Maar	  de	  
andere	  kant	  was	  dat	  ik	  erin	  geloofde	  en	  ook	  wist	  dat	  dit	  nodig	  was	  om	  het	  Wetenschapsknooppunt	  een	  
structurele	  basis	  te	  geven.	  Bovendien	  vond	  ik	  een	  gedeeld	  financieringsmodel	  de	  beste	  optie	  omdat	  iedereen	  
die	  betaalt	  zich	  committeert	  aan	  het	  project	  en	  dat	  commitment	  hadden	  we	  zeker	  zo	  hard	  nodig	  als	  het	  geld.	  Ik	  
deed	  dus	  wat	  er	  nodig	  was	  en	  volhardde	  daarin	  tot	  het	  resultaat	  bereikt	  was.	  Daarna	  ontstond	  er	  veel	  ruimte	  
omdat	  de	  financiering	  voor	  de	  komende	  drie	  à	  vier	  jaar	  op	  orde	  was.	  En	  dat	  was	  weer	  een	  mooie	  boodschap	  
om	  de	  wereld	  in	  te	  sturen:	  met	  elkaar	  hebben	  we	  weten	  te	  realiseren	  dat	  we	  blijven	  bestaan!	  
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Ontvangen,	  waarderen,	  ontspannen	  
Vanaf	  het	  moment	  dat	  de	  eerste	  programma’s	  gereed	  kwamen	  en	  werden	  uitgevoerd,	  kregen	  we	  veel	  
waardering.	  Er	  waren	  mooie	  lesboekjes,	  inspirerende	  kindercolleges	  op	  de	  universiteit,	  leuke	  ervaringen	  tussen	  
studenten	  en	  leerlingen,	  mooie	  filmpjes	  en	  we	  waren	  blij	  dat	  de	  inspanningen	  zichtbaar	  waren	  geworden.	  We	  
genoten	  van	  de	  positieve	  reacties	  en	  deelden	  die	  graag	  met	  de	  mensen	  die	  hadden	  bijgedragen	  aan	  het	  succes.	  
Ook	  dat	  werd	  een	  cyclisch	  gebeuren:	  we	  omarmden	  de	  complimenten	  en	  het	  plezier	  van	  deelnemende	  
docenten	  en	  leerlingen	  en	  tegelijkertijd	  ontstonden	  er	  alweer	  nieuwe	  wensen	  over	  uitbreiding,	  verbetering	  of	  
vernieuwing.	  Als	  ik	  terugkijk	  denk	  ik	  dat	  we	  de	  ontspanningsfase	  te	  weinig	  hebben	  ingebouwd.	  Eind	  mei	  was	  
ons	  programma	  meestal	  beëindigd	  en	  konden	  we	  in	  rustiger	  vaarwater	  het	  lopende	  jaar	  evalueren	  met	  de	  
partners	  en	  het	  nieuwe	  jaar	  voorbereiden.	  Dat	  was	  de	  meest	  ontspannen	  fase	  van	  het	  jaar.	  Ik	  genoot	  ervan	  de	  
grotere	  doelen	  met	  de	  partners	  te	  bespreken	  en	  van	  enige	  afstand	  te	  bekijken	  of	  we	  nog	  de	  goede	  dingen	  
deden	  of	  dat	  er	  verbetering	  mogelijk	  was.	  Maar	  als	  projectleider	  was	  ik	  ook	  altijd	  bezig	  met	  het	  volgende	  
station,	  ik	  had	  altijd	  beelden	  over	  waar	  we	  naartoe	  gingen,	  ging	  daarover	  in	  gesprek	  en	  voor	  ik	  het	  wist,	  zaten	  
we	  weer	  in	  de	  handelingsfase	  van	  iets	  nieuws.	  Als	  ik	  daarop	  terugkijk,	  had	  dat	  wel	  iets	  minder	  gekund	  maar	  in	  
de	  wereld	  van	  vandaag	  moet	  je	  bewust	  kiezen	  om	  een	  pas	  op	  de	  plaats	  te	  maken,	  anders	  ga	  je	  mee	  in	  de	  
maalstroom	  van	  de	  ‘vooruitgang’.	  	  
	  
Hoe	  is	  het	  nu?	  
Ik	  heb	  na	  een	  kleine	  5	  jaar	  het	  project	  verlaten;	  mijn	  tijdelijke	  bijdrage	  als	  ópstartend’	  projectleider	  zat	  er	  meer	  
dan	  op.	  Het	  Wetenschapsknooppunt	  is	  inmiddels	  ingebed	  in	  de	  staande	  organisatie,	  heeft	  een	  omvang	  van	  1,5	  
–	  2	  FTE	  en	  heeft	  in	  2015	  nog	  twee	  subsidies	  verworven	  voor	  verdere	  digitalisering	  en	  vernieuwing	  van	  de	  
programma’s.	  Het	  draagvlak	  van	  het	  Wetenschapsknooppunt	  is	  breed:	  30	  basisscholen,	  10	  scholen	  voor	  
voortgezet	  onderwijs,	  2	  pabo’s,	  alle	  faculteiten	  van	  de	  EUR,	  twee	  musea,	  de	  rechtbank,	  bedrijfsleven,	  etc.	  
Jaarlijks	  volgen	  honderden	  leerlingen	  van	  10	  –	  15	  jaar	  met	  veel	  plezier	  colleges	  op	  de	  EUR	  en	  
wetenschapslessen	  op	  hun	  eigen	  school.	  Hierdoor	  heeft	  het	  WK	  zich	  een	  plek	  verworven	  die	  niet	  (zomaar)	  
meer	  verdwijnt.	  Alle	  betrokkenen	  brengen	  gezamenlijk	  de	  doelstellingen	  van	  het	  WK	  tot	  leven	  en	  dragen	  zo	  bij	  
aan	  de	  groei	  en	  bloei;	  en	  dat	  verrijkt	  de	  partners	  weer,	  ze	  kunnen	  uit	  het	  totale	  aanbod	  die	  keuze	  maken	  die	  
voor	  hen	  toegevoegde	  waarde	  heeft.	  Dat	  is	  een	  model	  waar	  ik	  in	  geloof:	  met	  ene	  hand	  geven	  we	  en	  met	  de	  
andere	  hand	  ontvangen	  we.	  Als	  dat	  in	  balans	  is,	  kunnen	  we	  duurzaam	  samenwerken.	  Ook	  al	  waren	  we	  met	  
niets	  begonnen.	  	  
	  

	  


