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 Korte uitleg over doel van de workshop

 Korte kennismaking

 Innovatie in de groene sector

 Cross Over werken en het belang

 Praktijkvoorbeelden 

 Cross te Line

 Rubric

Programma



 Interactief en informerende workshop

 Uitleg over cross over werken met praktische 
voorbeelden

 Doorlopen van de cross overs Rubric

 Informatie om mee te nemen

Stijl van de workshop



Innovaties in de groene sector



 Innovaties komen en gaan razendsnel

 Onderwijs moet hier op kunnen inspelen door 
vooraan de innovatietrechter te komen

 Opleiden voor toekomstige banen en beroepen

 Onderwijs moet speler blijven in de oplossing van 
maatschappelijke vraagstukken: dit vraagt andere 
vormen van samenwerking

 Kerngedachte van Groenpact met de 6 actielijnen

Innovaties in het onderwijs



 Om maatschappelijke vraagstukken op te lossen moet 
er anders met en van elkaar geleerd en gewerkt 
worden:

1. Samenwerking bedrijven, onderwijs en overheid

2. Complexiteit vraagt samenwerking over de sectoren 
heen

3. Elkaar waarderen, versterken en opdenken leidt tot 
nieuwe inzichten en oplossingen

4. Effect op de vraag naar menselijk kapitaal

Cross over werken



´Het versterken en vernieuwen van onderwijs op cross 

overs: 

➔Een onderwijs dat vanuit integraliteit en grote opgaven 

kan redeneren met veel ruimte voor flexibiliteit om zo de 

constante veranderingen in de arbeidsmarkt bij te houden 

en op passende, snelle wijze via initieel onderwijs, leven 

lang leren en kennisontwikkeling een bijdrage kan leveren 

aan het koploperschap van de groene sector. 

Doelstelling actielijn cross over



 Er zit nog een groot gat tussen de gewenste situatie in het 
kunnen werken en leren in een cross over context en de 
werkelijke situatie

 Onderwijsinstellingen kunnen hierop inspelen door samen 
met bedrijfsleven studenten (van alle leeftijden) hierin te 
begeleiden

 Zodat de nieuwe beroepen van de toekomst samen 
worden vorm gegeven

 Dmv cross overs pilots te monitoren en een cross overs 
aanpak te ontwikkelen

Opgave actielijn cross overs



Cross Over 
werken



1. Doel is realiseren van een vertical farm concept dat een 
duurzame oplossing is voor voedselproductie. 

2. Toegevoegde waarde vanuit onderwijs is het zich zo te 
organiseren dat ze in deze cross over pilot met groene en 
niet-groene kennis bijdragen aan kennisontwikkeling

Kennisinfrastructuur MRDH Inholland



 Doel is realiseren van passende en uitvoerbare 
scenario’s voor klimaatadaptatie in de regio

 Toegevoegde waarde vanuit onderwijs is het zich zo 
te organiseren dat ze in deze cross over pilot flexibel 
onderwijs organiseren om innovatieve cross over 
projecten kunnen verbinden aan het curriculum

PPS Waterroute 



 Doel is realiseren van passend human capital en 

economische groei in de regio

 Eén van de programma’s is ‘We are Food’,  gericht 

op gezonde voeding en community, duurzaamheid 

en gastvrijheid

 Toegevoegde waarde vanuit onderwijs is het zich 

zo te organiseren dat ze in deze cross over setting 

een opleidingsportefeuille kunnen neerzetten die 
inspeelt op deze ontwikkelingen

Regiobureau West Brabant 



Het is logisch dat onderwijs altijd 
achterop loopt in innovatie 

Cross the Line



Vakinhoud wordt steeds minder 
belangrijk

Cross the Line

Een goede docent komt uit het 
bedrijfsleven en niet vanuit de 

lerarenopleiding

Onderwijs heeft een minder 
proactieve houding dan bedrijven 
Kleine bedrijven zijn nauwelijks in 

staat om voldoende capaciteit vrij te 
maken voor cross over werken

Het feit dat cross over werken in de 
huidige maatschappij zo belangrijk is, 

komt doordat organisaties steeds 
individualistischer worden 

Om cross over werken te laten 
slagen, moet iedere schakel in het 

proces dezelfde capaciteit inbrengen

Aan een cross over project ligt vrijwel 
altijd een maatschappelijk vraagstuk 

ten grondslag

Collega’s die niet in staat zijn om 
cross over te werken zijn in de 

toekomst niet inzetbaar binnen het 
bedrijf

De samenwerking tussen onderwijs 
en bedrijfsleven wordt in de 

toekomst alleen maar moelijker door 
cross over werken: nog meer partijen 

en partners maakt het stroef en 
stroperig



 Cross over werken vraagt een andere attitude

 Samengebracht in een cross overs rubric:

✓ Een instrument waarin een aantal kern prestatie-
indicatoren wordt beschreven op verschillende concrete 
niveaus

✓ In te zetten binnen leertraject

✓ Inschatting per individu, team en/of afdeling

Cross over werken



Rubric Cross overs 

Beginner Gevorderd Expert

Verbinden en samenwerking

Verkennen en 

verbinden van 

kennis en partners

Je verbindt partners 

vanuit reeds 

bestaande 

samenwerkingsparti

jen aan elkaar zodat 

samenwerking 

ontstaat. Je staat 

open voor het 

verbinden van 

kennis

Je verbindt kennis en 

partners vanuit reeds 

bestaande 

samenwerking-relaties 

aan elkaar op basis van 

opgaven en kansen. Je 

kan bijdragen aan het 

proces om in 

gezamenlijkheid de 

belangen en 

perspectieven te duiden 

en maakt een eerste 

aanzet tot 

verduurzaming. 

Je kan bruggen bouwen en 

verbindingen maken: zowel 

tussen instellingen, 

individuen als 

kennisdomeinen. Je kan 

hierin grensoverschrijdend 

handelen en de relatie 

verduurzamen. Je ziet een 

verscheidenheid aan 

mogelijkheden tot verbinden 

en realiseert de verbinding 

proactief waarbij je ethisch 

en duurzaam handelt.

Rubric



Rubric

Het project
Jijzelf
Het team



Wil je meer informatie over cross over werken of heb je 
interessante informatie die je met ons wilt delen? 

Mail dan naar: info@cross-overs.nl

Of bel: 06 41 74 59 73 (Gonneke Leereveld)

Afsluiting 

mailto:info@cross-overs.nl

