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Samenvatting
Aanleiding van het onderzoek en onderzoeksvragen
De totstandkoming van het voorstel startte met de vraag vanuit mbo-instellingen over de wijze waarop zij opleidings
teams beter kunnen ondersteunen bij het werken aan onderwijsverbetering. Hoewel opleidingsteams ‘aan zet’ zijn,
vinden zij het niet eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit.
Hiertoe zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd: (1) Welke factoren zijn van invloed bij het samen werken aan
onderwijskwaliteit?, (2) In hoeverre en hoe hangen deze factoren van invloed met elkaar samen?, en (3) Aan welke
kwaliteitscriteria moeten de factoren volgens opleidingsteams voldoen?

Opzet van het onderzoek
Aansluitend bij het doel van dit onderzoek is het conceptueel model ‘samenwerken aan onderwijskwaliteit’
geconstrueerd. In het model wordt aangenomen dat de mate waarin opleidingsteams werken aan verbetering
van de onderwijspraktijk wordt beïnvloed door de ervaren ondersteuning van ondersteunende afdelingen, het
leiderschapsklimaat en de samenwerkingscondities van het team. In het model wordt tevens aangenomen dat de
kwaliteit van samenwerking invloed heeft op de effectiviteit van het team en de onderwijspraktijk.
Het onderzoek is opgezet als een meervoudige gevalsstudie. Gedurende drie schooljaren zijn bij negen
opleidingsteams systematisch gegevens verzameld over het samenwerken aan onderwijskwaliteit. Er zijn
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzameld:
1.

Factoren van invloed en de samenhang tussen factoren zijn achterhaald door afname van de vragenlijst
‘samenwerken aan onderwijskwaliteit’ en regressieanalyse waarin werd gecontroleerd voor relevante
teamkenmerken.

2.

De kwaliteitscriteria die de onderwijspraktijk toekennen aan de factoren van invloed, zijn achterhaald
door inhoudsanalyse van gegevens uit documentanalyse, (groeps)interviews en observaties van
samenwerkingsactiviteiten.

Conclusies
Ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag concluderen we dat de factoren van invloed met elkaar samenhangen zoals
we verwachtten op basis van het conceptuele model. Bij het samenwerken aan onderwijskwaliteit door opleidingsteams
zijn er zes factoren van invloed: ondersteuningsvormen die direct en/of indirect kunnen bijdragen aan het (samen)
werken aan onderwijskwaliteit door opleidingsteams (ondersteunende afdelingen); transformationeel leiderschap
van de direct leidinggevende van het team (Leiderschapsklimaat); condities (organisatorische condities en/of
teamprocessen) die de samenwerking binnen opleidingsteams beïnvloeden (samenwerkingscondities); kenmerken van
samenwerking(sactiviteiten) die samenhangen met de kwaliteit van het onderwijs (kwaliteit van de samenwerking); de
gepercipieerde effectiviteit van functioneren van het opleidingsteam (teameffectiviteit); onderwijs met kenmerken van
het beroepsonderwijs, zoals instructie, de relatie met de onderwijspraktijk en differentiatie (onderwijspraktijk).
Ten aanzien van de tweede onderzoeksvraag concluderen we dat er een positieve samenhang is tussen factoren van invloed.
We vonden een zwak effect van Leiderschapsklimaat op Samenwerkingscondities, van Leiderschapsklimaat op Kwaliteit
van samenwerking, en van Kwaliteit samenwerking en Teameffectiviteit op Onderwijspraktijk. We vonden een gemiddeld
effect van Ondersteunende afdelingen op Samenwerkingscondities en van Samenwerkingscondities op Teameffectiviteit.
Een sterk effect vonden we van Ondersteunende afdelingen op Leiderschapsklimaat en van Kwaliteit samenwerking
op Teameffectiviteit. Er was een zeer sterk effect, tenslotte, van Samenwerkingscondities op Kwaliteit samenwerking.
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Dit impliceert het volgende. Ondersteuning door de Ondersteunende afdelingen is een belangrijke voorwaarde
voor het ervaren van een Leiderschapsklimaat en een voorwaarde voor het ervaren van Samenwerkingscondities.
De aanwezigheid van Samenwerkingscondities is een belangrijke voorwaarde voor de Kwaliteit van samenwerking en
een voorwaarde voor Teameffectiviteit. Kwaliteit van samenwerking is op haar beurt een belangrijke voorwaarde voor
Teameffectiviteit. De zwakke effecten zijn in mindere mate van belang. Hoewel Onderwijspraktijk in het pad-model
in mindere mate een rol van belang speelt, laten de regressieanalyses zien dat er wel degelijk een effect is van zowel
Teameffectiviteit op Onderwijspraktijk als van Kwaliteit samenwerking op Onderwijspraktijk. Dit ondersteunt onze
conclusie ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag.
Daarnaast suggereert het effect van teamkenmerken op samenwerken aan onderwijskwaliteit dat het ideale team
de volgende kenmerken heeft: (a) een jonger team waarin minder dan 60% ouder is dan 45 jaar (leeftijd), (b) een
heterogeen team waarin minder dan 60% van de teamleden dezelfde rollen en taken uitvoert (variëteit in rollen en
taken), (c) een kleinere aanstellingsomvang van gemiddeld kleiner dan .85 fte (aanstellingsomvang), (d) flexibeler
team waarin teamleden gemiddeld minder dan 10 jaar werkzaam zijn (teamstabiliteit), en, tot slot, zeer ervaren met
teamleden die gemiddeld 22 jaar of meer werkzaam zijn in het onderwijs (onderwijservaring).
Ten aanzien van de derde onderzoeksvraag concluderen we dat aan elke factor een aantal kwaliteitscriteria zijn
verbonden, die in een positieve of negatieve hoedanigheid door de teams herkend worden bij het samenwerken
aan onderwijskwaliteit. Bij de factor Ondersteunende afdelingen worden door de teams met name de volgende
kwaliteitscriteria ervaren: (1) gegevens systematisch bespreken en (2) sparringpartner voor leidinggevende. Bij
de factor Leiderschapsklimaat zijn de kwaliteitscriteria (1) fundament voor samenwerkingsklimaat, (2) dienstbare
leiderschapsstijl en (3) persoonlijke ambitie naar collectieve ambitie in de praktijk het meest herkenbaar. Bij de
factor Samenwerkingscondities spelen in de praktijk van de teams met name de volgende kwaliteitscriteria een
rol: (1) identificatie met kaders, (2) eigenaarschap voortgang en uitwisseling doelen en (3) structureel tijd voor
overleg. Kwaliteitscriteria bij de factor Kwaliteit samenwerking die de opleidingsteams het meest herkennen in
de eigen praktijk betreffen (1) urgentiebesef, focus en prioritering en (2) structurele reflectieve dialoog. Het
dominante kwaliteitscriterium ten aanzien van de factor Teameffectiviteit, in de ogen van teams, betreft eigen maken
onderwijs en schoolbrede visie. Ten slotte, het kwaliteitscriterium collectieve responsiviteit springt bij de factor
Onderwijspraktijk voor teams het meest in het oog.
We komen tot de volgende aanbevelingen voor de praktijk. Aan teams bevelen we de factoren uit het model
te benutten als basis voor een dialoog met elkaar en ondersteunende diensten over wat samenwerken aan
onderwijskwaliteit inhoudt. Hieraan gerelateerd stelt het geteste model teams in staat ‘stelt’ prioriteiten te stellen
wanneer ze het samen werken aan onderwijskwaliteit willen verbeteren. De analyse leert dat teams eerst hun condities
voor samenwerking op orde moeten hebben. Richting ondersteunende afdelingen bevelen we aan zich meer proactief,
vraaggericht en dialogisch met de teams te verbinden. Tevens kunnen ondersteunende afdelingen de factoren en
kwaliteitscriteria uit het onderzoek benutten om een instrumentarium te ontwikkelen voor collegiale visitaties ten
behoeve van het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Richting bestuurders geven de factoren en kwaliteitscriteria
heel concreet inzicht in en grip op wat ervoor zorgt dat het ene team optimaal functioneert en het andere team niet op
gang wil komen.
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Aanbeveling voor beleid betreft dat bij het ontwikkelen en implementeren van beleid er rekenschap van gegeven
moet worden dat werken aan onderwijskwaliteit binnen mbo-instellingen een complexe, dynamische aangelegenheid
is, waarbij primaire en secundaire procesessen en condities op geïntegreerde wijze samenhangen en voortdurend op
elkaar inwerken. Dit vergt een integraal perspectief.
In onderstaand figuur zijn de belangrijkste opbrengsten van het onderzoek weergegeven.
 Gegevens systematisch
bespreken
 Sparringpartner voor
leidinggevende

 Indentificatie met kaders
 Eigennaarschap voortgang
en uitwisseling doelen
 Structureel tijd voor overleg

 Eigen maken onderwijs en
schoolbrede visie

Ondersteunende afdelingen

Samenwerkingscondities

Teameffectiviteit

Leiderschapsklimaat

Kwaliteit samenwerking

Onderwijspraktijk

 Fundament voor samen
werkingsklimaat
 Dienstbare leiderschapsstijl
 Persoonlijke ambitie naar
collectieve ambitie

 Urgentiebesef, focus en
prioritering
 Structurele reflectieve
dialoog

 Collectieve responsiviteit
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Introductie

1

Introductie
1.1

Vraagarticulatie

De totstandkoming van het voorstel startte met de vraag van drie mbo-instellingen uit het consortium. Hun
vraag kwam voort uit eerder onderzoek waarin zij participeerden naar het benutten van informatie voor
onderwijsverbetering. De resultaten van deze onderzoeken lieten zien dat opleidingsteams niet altijd over de
juiste informatie beschikken om te werken aan onderwijsverbetering (Marien, Vink, Vloet & Willemse, 2012). Deze
resultaten hebben drie mbo-instellingen aan het denken gezet over de wijze waarop zij opleidingsteams beter kunnen
ondersteunen bij het werken aan onderwijsverbetering.
Uit een gezamenlijke probleemverkenning met mbo-instellingen en onderzoekers bleek dat opleidingsteams ‘aan
zet’ zijn, maar dat zij het niet eenvoudig vinden om verantwoordelijkheid te nemen voor de onderwijskwaliteit. Bij
navraag aan leidinggevenden en docenten bleek dat docenten (nog) niet gewend zijn om samen te werken en om
systematisch en cyclisch te werken aan kwaliteitsverbetering. Ook bleek de ondersteuning aan opleidingsteams
nog onvoldoende aan te sluiten op het nemen van verantwoordelijkheid voor kwaliteitsverbetering. Daarbij kwam
naast een ‘slechte’ informatievoorziening naar voren dat afdelingen HRM, kwaliteitszorg en leidinggevenden moeite
hebben opleidingsteams te stimuleren en ondersteunen.
Na deze verkenning zijn consortiumpartners nagegaan in hoeverre dit praktijkprobleem breder speelt, via een
(netwerk)bijeenkomst over onderwijskwaliteit en via bestaande samenwerkingsrelaties. Dat bleek het geval. Nader
overleg met de afzonderlijke mbo-instellingen vond plaats om het doel van het onderzoek aan te scherpen. Vijf mboinstellingen en negen opleidingsteams hebben zich vervolgens gecommitteerd aan het onderzoek: MBO Utrecht,
ROC van Twente, Deltion College, Helicon en Rijn IJssel.

1.2 Probleemanalyse
Het is algemeen erkend dat opleidingsteams in het mbo die goed samenwerken zich focussen op het verbeteren van
het onderwijs aan hun studenten (Vescio, Ross, & Adams, 2008). In de praktijk vinden opleidingsteams het echter
nog niet eenvoudig om als team die focus te houden en de verantwoordelijkheid te nemen voor het (verbeteren van
het) onderwijs. Ten eerste geven bij het onderzoek betrokken mbo-instellingen aan dat docenten het niet gewend
zijn om met elkaar samen te werken (zie ook Truijen, 2012; Brouwer, 2011). Ten tweede is er nog geen usance om
het onderwijs op systematische en cyclische wijze te verbeteren. De betrokken mbo-instellingen geven aan dat
aanpassingen ter verbetering van het onderwijs veelal ad hoc en op individueel initiatief van docenten plaatsvinden
(zie ook Inspectie van het onderwijs, 2014; Mbo15 Programmamanagement, 2013).
We plaatsen deze ervaren belemmeringen in de context van de veranderingen die zich de laatste jaren op landelijk en
instellingsniveau ten aanzien van de organisatie van de mbo-instellingen hebben voltrokken. Tot 2010 werden door
zowel overheid als onderwijsbestuur verschillende onderwijsveranderingen doorgevoerd die vergaande gevolgen
hadden voor de dagelijkse onderwijspraktijk, maar waar docenten zelf weinig tot geen inspraak in hadden. Dit leidde
tot een gevoel van de-professionalisering van het docentschap en mislukte innovaties (Ministerie van OCW, 2011;
Snoek, 2014). Inmiddels is het perspectief op hoe de kwaliteit van het onderwijs verbeterd kan worden veranderd
en worden opleidingsteams gezien als de centrale spil in het verbeteren van de onderwijskwaliteit (Bestuursakkoord
OCW-MBO Raad 2011-2015). Voor het mbo geldt sinds 2009 zelfs dat door sociale partners in het professioneel
statuut mbo, een bijlage van de CAO, is afgesproken dat het opleidingsteam de organisatorische eenheid is die
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verantwoordelijk is voor de uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs. Ook wordt benadrukt dat de docent zich in
teamverband collegiaal opstelt. Deze ontwikkelingen dragen bij aan het erkennen van de zeggenschap van de docent
als professional in de schoolorganisatie. Door de verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit bij opleidingsteams
te leggen wordt beoogd het gevoel van eigenaarschap en zeggenschap ten aanzien van het primaire proces weer
terug te geven (Ministerie van OCW, 2011). Hoewel docenten graag de verantwoordelijkheid nemen voor het
eigen (beroeps)vak en de eigen studenten, gaat de verantwoordelijkheid die de opleidingsteams hebben gekregen
verder. Het team heeft niet alleen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs, maar ook voor de
organisatie en de verbetering van dat onderwijs.
Hoewel in het professioneel statuut mbo het profiel van het opleidingsteam in inhoudelijke of organisato¬rische
zin niet is uitgewerkt (Van Schoonhoven, 2016), zien we in de landelijke praktijk dat mbo-instellingen een interne
organisatie-inrichting hebben op basis van opleidingsteams (Hermanussen & Thomsen, 2011). Dit is niet toevallig.
Het vormgeven van beroepsgericht onderwijs en het aanleren van beroepscompetenties vraagt immers om een
integratie van taken en deskundigheden die fysiek niet in één persoon te verenigen zijn (Nieuwenhuis, 2012).
Uitgangspunt is dat niet iedereen alles hoeft te kunnen – vergelijk het schaap met de vijf poten – en dat door
samen te werken in een team, de totale opleidingsprestatie kan verbeteren (Westerhuis & van den Berg, 2016). Het
takenpakket van de mbo-docent bevat naast het lesgeven aan studenten en het ontwikkelen van onderwijs ook het
ontwikkelen van examens en het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven (Westerhuis & Van den Berg,
2016). Opleidingsteams zijn dan ook multidisciplinair samengesteld en docenten nemen verschillende rollen en taken
op zich. In veel teams zijn de rol van instructeur, beoordelaar, coach, ontwerper, teamspeler en netwerker terug
te vinden (Brouwer & Van Kan, 2014). Idealiter wordt het beroepsonderwijs in samenwerking met het (regionale)
bedrijfsleven vormgegeven. Nieuwenhuis (2012) spreekt in dit kader van een extended team, dat buiten de grenzen
van de mbo-instelling treedt. Noemers op grond waarvan mbo-instellingen opleidingsteams formeren, variëren.
In de praktijk komen vele varianten en schaalgroottes voor. Teams kunnen geformeerd worden rond een locatie,
een opleidingsniveau, een cluster van opleidingen op verschillende niveaus of leerwegen (Westerhuis & Van den
Berg, 2016). In het mbo is er kortom een sterk op teams gericht beleid en op teams gerichte sturing waarbij de
verantwoordelijkheid voor en zeggenschap over onderwijskwaliteit bij teams wordt neergelegd.
Het is van belang dat opleidingsteams worden ondersteund bij het nemen van die verantwoordelijkheid voor
de onderwijskwaliteit (Nieuwenhuis, 2012). Het gaat hierbij enerzijds om de directe ondersteuning van de
leidinggevende, die meer dan voorheen het opleidingsteam moet stimuleren gezamenlijk verantwoordelijkheid te
nemen voor de kwaliteit van het onderwijs en het leiderschap met teamleden moet delen (Kessels, 2012; Snoek,
2014). Anderzijds gaat om de geboden ondersteuning aan het team door de omgeving waarin het team zich bevindt
en mee interacteert. Teams zijn in mbo-instellingen immers ingebed in een breder systeem (de Cuyper, Dochy, &
Van den Bossche, 2010). Hoewel de organisatiestructuur de afgelopen jaren is veranderd, betekent dit volgens de
betrokken mbo-instellingen niet dat de cultuur van, en processen in de organisatie automatisch mee veranderd zijn
(zie ook Schein, 2000). Zo is bijvoorbeeld de huidige werkwijze van HRM, kwaliteitszorg en informatiemanagement
grotendeels gebaseerd op de oude organisatiestructuur en sluit deze volgens de betrokken mbo-instellingen nog
onvoldoende aan op de vernieuwde organisatiestructuur, die vraagt om een meer faciliterende en dienstverlenende
positie van ondersteunende afdelingen ten opzichte van opleidingsteams. Runhaar (2017), en ook Bouwmans
(2018) pleiten voor ‘teamgericht HRM’; HRM is daarbij gericht op het vergroten van de bekwaamheid, motivatie en
mogelijkheden van opleidingsteams om gewenst gedrag te vertonen dat nodig is om teamprestaties te verhogen.
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1.3 Doel en onderzoeksvragen
Essentieel aan dit onderzoek is dat kwaliteitsverbetering het vertrekpunt is. Vanuit het doel om opleidingsteams in
staat te stellen optimaler samen te werken aan onderwijsverbetering, is verkend wat teams daartoe nodig hebben
in termen van samenwerking en ondersteuning. Dit in tegenstelling tot waar veel onderzoek al op gericht is: het
optimaliseren van het teamfunctioneren of de HRM-praktijk als zodanig, zonder nadrukkelijke verbinding met
verbetering van de onderwijskwaliteit. Verbetering van het onderwijs vindt pas dan plaats, wanneer de beoogde
doelen betekenisvol zijn voor de docent en de docent bereid is samen te werken aan het realiseren daarvan (zie bijv.
Stoll & Louis, 2007).
Samengevat is het doel van dit onderzoek om opleidingsteams in staat te stellen optimaler samen te werken aan
onderwijsverbetering. We onderzoeken welke eisen dat stelt aan de samenwerking van en de ondersteuning aan
het team. We beschouwen het opleidingsteam binnen een gelaagde context, waarbij het team is gepositioneerd in
een afdeling of college, binnen een mbo-instelling. Buiten de instelling heeft het team te maken met het afnemend
(regionaal) werkveld alsmede landelijke beleidsontwikkelingen.
We formuleren de volgende onderzoeksvragen rondom opleidingsteams:
1.

Welke factoren zijn van invloed bij het samen werken aan onderwijskwaliteit?

2.

In hoeverre en hoe hangen deze factoren van invloed met elkaar samen?

3.

Aan welke kwaliteitscriteria moeten de factoren volgens opleidingsteams voldoen?

2
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2

Theoretische
achtergrond

2

Theoretische achtergrond
In de literatuur is verkend welke factoren van invloed zijn op het werken aan kwaliteitsverbetering in
de context van het mbo. De resulteert in het conceptueel model ‘samenwerken aan onderwijskwaliteit’.
Naast de factoren van invloed wordt ingegaan op wat we verstaan onder kwaliteitscriteria.

2.1 Factoren van invloed
Aansluitend bij het doel van dit onderzoek is een model geconstrueerd dat de interactie weergeeft tussen
verschillende kenmerken van de mbo-instelling, het opleidingsteam en de onderwijspraktijk. In het model wordt
aangenomen dat de mate waarin opleidingsteams werken aan verbetering van de onderwijspraktijk wordt beïnvloed
door de ervaren ondersteuning van ondersteunende afdelingen, het leiderschapsklimaat en de samenwerkings
condities van het team. De mate waarin opleidingsteams werken aan onderwijskwaliteit is in het model gedefinieerd
als de kwaliteit van samenwerken van het team. In het model wordt tevens aangenomen dat de kwaliteit van samen
werking direct invloed heeft op de effectiviteit van het team en de onderwijspraktijk. Figuur 2.1 presenteert de
directe interacties tussen de constructen in het model ‘samenwerken aan onderwijskwaliteit’.
Het model is afgeleid van verschillende theoretische modellen die het leren van docenten en/of het functioneren van
opleidingsteams hebben onderzocht in relatie tot leiderschap, organisatorische condities, leeractiviteiten, en/of de onderwijs
praktijk (e.g. Oude Groote Beverborg, Sleeger, & Van Veen, 2015; Thoonen, Sleegers, Oort, Peetsma, & Geijsel, 2011; Truijen,
2012). Aansluitend bij de bestaande modellen ligt onder het gepresenteerde model de theorie over leergemeenschappen.
Onderzoeken naar leergemeenschappen hebben aangetoond dat samenwerking tussen docenten, mits gericht op het
leren van studenten, een positief effect heeft op het leren van docenten en op de onderwijspraktijk (Doppenberg, 2012;
Stoll, Bolam, McMahon, Wallace & Thomas, 2006). Aansluitend bij de literatuur over leergemeenschappen staat niet
alleen samenwerking tussen docenten centraal, maar ook de kwaliteit daarvan en wordt aangenomen dat deze samen
de effectiviteit van het team beïnvloeden. In de onderstaande paragrafen lichten we de constructen en de relaties met
andere constructen in ons model nader toe. De toelichting wordt gegeven op basis van inzichten uit theorie en praktijk.

Ondersteunende afdelingen
In het algemeen worden opleidingsteams van mbo-instellingen ondersteund door afdelingen zoals kwaliteitszorg,
informatiemanagement of HRM. Deze ondersteuning kan variëren van het verstrekken van gegevens over de
kwaliteit van het onderwijs van opleidingsteams, het aanreiken van handvatten aan de teams bij het werken aan
onderwijskwaliteit of functioneringsgesprekken tot het voorzien in een passend professionaliseringsaanbod. Welke
ondersteuning bij welke afdeling belegd is in een mbo-instelling kan tussen de mbo-instellingen sterk verschillen.
In ons model is er daarom voor gekozen om het construct ‘ondersteunende afdelingen’ te hanteren dat in brede
zin verwijst naar ondersteuningsvormen die direct en/of indirect kunnen bijdragen aan het (samen)werken aan
onderwijskwaliteit door opleidingsteams. Omdat in veel mbo-instellingen de ondersteunende afdelingen geen direct
contact hebben met de opleidingsteams lijkt er in de praktijk geen sprake van een directe relatie, maar van een
indirecte relatie. Veelal hebben ondersteunde afdelingen direct contact met de direct leidinggevende van docenten
en fungeert deze leidinggevende als verbinder tussen opleidingsteam en ondersteunende afdelingen. Omdat de
ondersteunende afdelingen voor een deel verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en/of uitvoeren van beleid in
de mbo-instelling hebben zij indirect invloed op de condities waarbinnen opleidingsteams moeten werken. Denk
bijvoorbeeld aan procedures en handvatten die zij al dan niet verplicht ter beschikking stellen aan opleidingsteams.

14

Samenwerken aan onderwijskwaliteit – Theoretische achtergrond

Figuur 2.1. Conceptueel model ‘samenwerken aan onderwijskwaliteit’

Ondersteunende afdelingen
• HR, kwaliteitszorg en
informatiemanagement

Leiderschapsklimaat
• Visieontwikkeling
• Ondersteuning
• Stimulering

Samenwerkingscondities
•
•
•
•
•

Besluitvorming
Tijd voor overleg
Vertrouwen
Taak- en doelafhankelijkheid
Omgangsrepertoire

Kwaliteit samenwerking
• Reflectieve dialoog
• Focus op onderwijs en het
leren van de student
• Deprivatisering van de
onderwijspraktijk
• Collectieve
verantwoordelijkheid
• Systematisch en cyclisch
werken

Teameffectiviteit
• Internaliseren van school
brede visie in teamdoelen
• Teameffectiviteit en
-functioneren
• Gezamenlijke onderneming

Onderwijspraktijk
• Instructie
• Relatie met beroepspraktijk
• Differentiatie

Leiderschapsklimaat
Leiderschapsklimaat verwijst in het model naar transformationeel leiderschap. Transformationeel leiderschap
draagt bij aan de samenhang tussen verschillende niveaus in de instelling. Dit doet de direct leidinggevende door
bijvoorbeeld doelen van opleidingsteams en doelen van de mbo-instelling bij elkaar te brengen (Oude Groote
Beverborg et al., 2015). Aansluitend bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door opleidingsteams
focust een transformationeel leidinggevende op ontwikkeling met als doel verandering te realiseren (Geijsel, Sleeger,
Stoel, & Kruger, 2009). Onderzoek naar transformationeel leiderschap laat verder zien dat deze vorm van leiderschap
positieve effecten heeft op de effectiviteit van teams alsook op verschillende condities waarbinnen opleidingsteams
moeten werken. Het construct transformationeel leiderschap bestaat in de literatuur uit drie dimensies (variabelen):
1) visie ontwikkelen, 2) individuele ondersteuning, en 3) intellectuele stimulering. Door een visie te initiëren en te
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identificeren dragen leiddinggeven bij aan visieontwikkeling van het team wat hen vervolgens helpt doelen te stellen,
richting te geven aan verandering en instellingsdoelen te integreren met teamdoelen. Individuele ondersteuning
biedt de leidinggevende door begrip te tonen voor de concerns en behoeften van docenten, deze te erkennen
en daarin elke individuele docent tegemoet te komen. Door opleidingsteams intellectueel te stimuleren worden
docenten aangemoedigd eigen opvattingen, aannames en waarden ter discussie te stellen en individuele, team, en
organisatieproblemen op te lossen. Hoewel de drie dimensies (variabelen) van transformationeel leiderschap in het
onderwijs algemeen erkend worden, zijn er aanwijzingen dat individuele ondersteuning en intellectuele stimulering
door leidinggevenden werkzaam in het mbo, niet als twee aparte dimensies kunnen worden onderscheiden in de
praktijk (e.g. Oude Groote Beverborg et al., 2015).

Samenwerkingscondities
In de literatuur worden condities die samenwerking binnen opleidingsteams bevorderen veelal omschreven als
organisatorische condities en/of teamprocessen (e.g. Oude Grooote Beverborg et al., 2015; Thoonen et al., 2011).
Omdat het hierbij gaat om condities die samenwerking tussen docenten en de kwaliteit daarvan bevorderen, wordt
in het gepresenteerde model het construct samenwerkingscondities gehanteerd. In ons model gaat het daarbij
specifiek om condities die van invloed zijn op samenwerking door opleidingsteams gericht op het verbeteren van
de kwaliteit van hun onderwijs. Kijkend naar de samenwerkingscondities, hebben verschillende studies laten zien
dat de mate waarin docenten gezamenlijk mogen meebeslissen over te nemen besluiten, bijdraagt aan een gevoel
van eigenaarschap en gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel voor team- en/of instellingsdoelen (e.g., Thoonen
et al., 2011). Aangenomen wordt dat een gezamenlijke besluitvorming en het daaruit voortkomende gevoel van
eigenaarschap niet alleen bijdraagt aan de frequentie van samenwerkingsactiviteiten, maar ook aan de kwaliteit
daarvan. Aansluitend daarop wordt de samenwerking tussen docenten en de kwaliteit ervan beïnvloed door de
mate van onderlinge afhankelijkheid. Het docentschap is van oudsher een vrij individualistisch beroep waardoor
docenten het niet altijd gewend zijn om effectief met elkaar samen te werken. Aangenomen wordt dat als docenten
gezamenlijk taken en doelen moeten bereiken waarbij zij elkaar nodig hebben, de kwaliteit/effectiviteit van samen
werking toeneemt (e.g., Oude Groote Beverborg et al., 2015). De mate waarin docenten effectief met elkaar
samenwerken wordt tevens beïnvloed door het onderlinge vertrouwen. Een hoog onderling vertrouwen draagt
tevens bij aan de overtuiging dat verbetering van de onderwijskwaliteit zowel een individuele als gezamenlijk
verantwoordelijkheid betreft (e.g. Thoonen et al., 2011). Om de samenwerking en de kwaliteit van de samenwerking
te bewaken kunnen opleidingsteams gericht activiteiten ondernemen om de onderlinge omgang met elkaar te
bewaken en te verbeteren. Tot slot is er voor samenwerking gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit
tijd nodig voor overleg. Hoewel deze samenwerkingsconditie voor de hand ligt, is deze conditie in de praktijk niet
vanzelfsprekend. Zeker voor teams waarbinnen docenten werken met een kleine aanstelling kan het organiseren van
formele overlegmomenten met het volledige opleidingsteam een lastige opgave zijn.

Kwaliteit van samenwerking
Het construct kwaliteit van samenwerking verwijst naar kenmerken van de samenwerking en/of samenwerkings
activiteiten waarvan studies hebben laten zien dat deze een positief effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs.
Aansluitend bij de literatuur over leergemeenschappen is het belangrijk dat de samenwerking(sactiviteiten)
focussen op het leren van studenten en de eigen onderwijspraktijk en dat docenten daarover een reflectieve
dialoog met elkaar voeren (Doppenberg, 2012; Verbiest, 2008). De kwaliteit van de samenwerking wordt dus
bepaald door het onderwerp van dialoog en het soort dialoog dat docenten met elkaar voeren. Tijdens reflectieve
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dialoog onderzoekt het opleidingsteam de eigen praktijk op kritische en reflectieve wijze met als doel deze te
verbeteren. De dialoog bestaat uit het bediscussiëren van doelen en werkwijzen van docenten waarbij reflectie op
het eigen handelen, het handelen van collega’s en de achterliggende percepties centraal staan (Verbiest, 2008).
Een reflectieve dialoog veronderstelt dus dat docenten hun onderwijspraktijk delen met collega’s. In de literatuur
wordt dit ook wel deprivatisering van de onderwijspraktijk genoemd. Aansluitend daarbij voelen docenten zich
niet enkel verantwoordelijk voor het eigen onderwijs aan de studenten, maar voelen en nemen zij gezamenlijk de
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs van het opleidingsteam of de opleiding (e.g., Lomos, 2012).
De kwaliteit van samenwerking wordt ook bepaald door de mate waarin teams hun onderwijspraktijk systematisch
en cyclisch verbeteren. Onder leiding van afdeling kwaliteitszorg worden teams in het mbo veelal gestimuleerd om
hun onderwijs aan de hand van de pdca-cyclus te verbeteren. Bij het succesvol gebruik daarvan doorlopen teams alle
fasen van de cyclus en kunnen zij op basis van evaluaties hun verbeteracties aanpassen.

Teameffectiviteit
Zoals eerder aangegeven laten verschillende studies zien dat samenwerking een positief effect heeft op het
functioneren van teams en hun onderwijspraktijk. Het construct teameffectiviteit verwijst naar de mate waarin
docenten percipiëren dat hun team effectief functioneert en verwijst naar de opbrengsten van de samenwerking.
Naast effectiviteit verwijst het construct ook naar de mate waarin het team in staat is om gezamenlijk doelen op
instellingsniveau te vertalen naar de praktijk van het team. Deze laatste relatie wordt zoals eerder benoemd beïnvloed
door de mate waarin docenten besluiten mogen nemen. Aangenomen wordt dus dat zowel de samenwerkingscondities
als de kwaliteit van samenwerking een effect hebben op teameffectiviteit. Zo komt de gepercipieerde effectiviteit
van het team ook naar voren in de mate waarin docenten vertrouwen hebben in het kunnen van het team.

Onderwijspraktijk
Het is algemeen erkend dat leergemeenschappen waarbinnen docenten samenwerken met een focus op het leren
van studenten een positief effect heeft op de onderwijspraktijk (Vescio, Ross, & Adams, 2008). Het is niet eenvoudig
om een direct effect op de onderwijspraktijk vast te stellen als resultaat van samenwerkende opleidingsteams.
Daarom verwijst het construct onderwijspraktijk in dit model naar kenmerken van het beroepsonderwijs, zoals
instructie, de relatie met de onderwijspraktijk en differentiatie.

2.2 Kwaliteitscriteria van factoren
Het conceptueel model bevat factoren van invloed op samenwerken aan onderwijskwaliteit en hun onderlinge
samenhang. Deze factoren, ook wel meewerkende oorzaken, vormen de basis voor het beantwoorden van
de eerste en tweede onderzoeksvraag. Waar we in dit onderzoek tevens een antwoord op willen formuleren
(onderzoeksvraag 3), is de vraag hoe de factoren van invloed betekenis krijgen in de praktijk van de opleidingsteams
en mbo-instelling. Hierbij kijken we naar kwaliteitscriteria waaraan de factoren in de ogen van opleidingsteams
moeten voldoen.
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3

Methode

3

Methode
In dit hoofdstuk beschrijven we de onderzoeksaanpak die we hebben gehanteerd voor de beantwoording
van de drie onderzoeksvragen. We schetsten eerst op hoofdlijnen het gehanteerde onderzoeksdesign.
Aansluitend bespreken we de procedure ten behoeve van de dataverzameling en beschrijven we de meet
instrumenten die zijn ingezet. De laatste paragraaf is gewijd aan de analyse van de data en de gebruikte
analysetechnieken.

3.1 Onderzoeksdesign
Meervoudige gevalsstudie
Het onderzoek is opgezet als een meervoudige gevalsstudie (Yin, 2003; Baxter & Jack, 2008). In een gevalsstudie
wordt een fenomeen in zijn natuurlijke context bestudeerd (Hutjes & Van Buren, 1996). In dit geval gaat het om het
fenomeen samen werken aan onderwijskwaliteit. De gevalsstudie is meervoudig omdat voor alle cases, de context (in
meerdere of mindere mate) verschilt. Om tot een selectie van cases te komen is ingezet op een ‘maximale variatie’
steekproef (Swanborne, 1994). Variatie is toegepast door cases (in dit geval opleidingsteams) te betrekken vanuit
zowel roc’s als aoc’s, en vanuit verschillende opleidingen en sectoren: landbouw, techniek, economie & handel,
zorg & welzijn. Een belangrijke voorwaarde was vrijwillige deelname aan het onderzoek. Ten einde de gevalsstudie
inhoudelijk te richten en af te bakenen, zijn er veronderstellingen geformuleerd in de vorm van een conceptueel
model ‘samenwerken aan onderwijskwaliteit’ (figuur 2.1). Het uitganspunt bij deze meervoudige gevalsstudie is dat de
constructen van het conceptueel model met elkaar samenhangen.

Procedure
De functie van het onderzoek was tweevoudig: enerzijds in kaart brengen en beschrijven, anderzijds interveniëren.
Gedurende drie schooljaren (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) zijn negen opleidingsteams die werkten aan
onderwijsverbetering, in kader van het onderzoek gevolgd. De onderzoekers hebben systematisch gegevens
verzameld over hoe de teams samenwerken aan onderwijskwaliteit en dit gerapporteerd. Gekoppeld aan deze
rapportages hebben de onderzoekers aan de teams tussentijdse feedback gegeven over het samen werken aan
onderwijskwaliteit. Het doel was de teams een spiegel voor te houden en hen te stimuleren/ondersteunen hierover
in gesprek te gaan en verbeterslagen te maken met input vanuit het onderzoek (de zogenaamde dialoog- en
feedbackfunctie van onderzoek; Ros, Timmerman & Van der Steen, 2016).
De volgende procedure is gehanteerd. In een periode van drie jaar doorliepen de docententeams elk schooljaar
een verbetercyclus: het vanuit instellingsbrede kaders opstellen van een teamplan met daarin (verbeter)doelen,
monitoren van de gestelde doelen en ten slotte evaluatie en bijstelling. Gedurende de verbetercycli zijn systematisch
gegevens verzameld over de constructen uit het conceptueel model (zie figuur 3.3). Daarnaast zijn op basis
van teamrapportages twee- tot driejaarlijkse feedbackbijeenkomsten gehouden. Hierbij waren onderzoekers,
(representanten uit) het team, direct leidinggevende en veelal ook betrokken ondersteunende afdelingen aanwezig.
Aan het einde van de onderzoeksperiode zijn voor elke team de teamrapportages geïntegreerd tot een teamportret.
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3.2 Onderzoekseenheden
Teamkenmerken
De cases betreffen negen opleidingsteams uit vijf roc’s (zeven teams) en een aoc (twee teams). Een case bestaat
uit een team; direct leidinggevende (teammanager of opleidingsmanager); rondom het team of anderszins
gepositioneerde ondersteunende afdelingen zoals kwaliteitszorg, HRM en informatievoorziening. In tabel 3.2a.
zijn de belangrijkste kenmerken van de opleidingsteams opgenomen: de opleiding die het team verzorgt, het
kwalificatieniveau, type mbo-instelling en sector.
Tabel 3.2a. Kenmerken van de opleidingsteams

Team

Opleiding

Kwalificatie-

Type mbo

niveau

Roc

Aoc

Sector
Landbouw

Techniek

Economie
& handel

Zorg &
welzijn

A

Interieuradviseur

4

x

x

B

Bouw, verf &
applicatietechniek

2, 3, 4

x

x

C

Handel

3, 4

x

D

Verzorging

3, 4

x

E

Bos &
Natuurbeheer

4

F

Handhaving

3, 4

G

Outdoor &
Adventure

4

H

Evenementen
organisatie

4

x

x

I

Make-up & Hair
Artist

4

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

Achtergrondkenmerken opleidingsteams
Tabel 3.2b. presenteert een aantal achtergrondkenmerken van de negen teams in het eerste jaar (0-meting) en
het laatste jaar (eindmeting). De informatie is weergegeven in gemiddelden, frequenties en percentages per team.
Te zien is dat het kleinste team (G) zeven teamleden heeft en het grootste team (D) 25 leden telt. De tabel bevat
daarnaast gegevens over leeftijd. Wat betreft de gemiddelde leeftijd van de teamleden is er variatie te zien met
uitschieters naar boven en naar onder. Bijvoorbeeld: bij team B zit ruim 60% van de teamleden in de categorie 55
plus en bij team F bijna de helft in de leeftijdscategorie 25-34. Het gemiddelde van het ‘aantal jaar werkzaam in
team’ varieert van 3.8 tot 14.6 jaar en het gemiddelde van ‘het aantal jaar werkzaam in onderwijs’ 6.8 tot 24 jaar. Wat
betreft opleidingsniveau, lerarenopleiding en functies verschillen teams tevens onderling.
Sommige teams zijn vrij homogeen (zoals team E en B) terwijl andere teams veel meer spreiding kennen en
heterogener zijn op deze kenmerken (team H, C, D). De verschillen tussen 0-meting en eindmeting laten zien dat de
omvang en samenstelling van sommige teams flink is veranderd gedurende drie schooljaren. Dat laatste is overigens
kenmerkend voor opleidingsteams in het algemeen.
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Kenmerken van de context waarin opleidingsteams acteren
Gedurende de onderzoeksperiode (2015-2018) spelen een aantal landelijke (beleids)ontwikkelingen die doorwerken
tot op het niveau van de docententeams. Onderstaande ontwikkelingen zijn illustratief voor de voortdurend
veranderende context waarin de opleidingsteams acteren en waarin de bevinden geplaatst dienen te worden. De
belangrijkste voorbeelden daarvan zijn:
A.

Invoering herziening kwalificatiestructuur (IHKS): De IHKS is een uitvloeisel van Focus op Vakmanschap en
beoogt een meer compacte, transparante en samenhangende kwalificatiestructuur met per saldo minder
kwalificatiedossiers en geen overlap. Dit moet leiden tot doelmatigere opleidingen van een hogere kwaliteit die
inspelen op de behoefte van het bedrijfsleven.

B.

Keuzedelen: samenhangend met de herziening kwalificatiestructuur worden landelijke keuzedelen ingevoerd. De
vrije ruimte in het onderwijsprogramma dient te worden afgestemd met bedrijven en instellingen uit de regio.
Doel is dat mbo-instellingen met keuzedelen sneller kunnen inspelen op innovaties in het regionale bedrijfsleven
en wensen van studenten en vervolgonderwijs.

C.

Kwaliteitsafspraken mbo: Het doel van de kwaliteitsafspraken is de kwaliteit van het mbo-onderwijs te
verbeteren door mbo instellingen te stimuleren op maat in hun onderwijs te investeren en hen te prikkelen
hun onderwijsopbrengsten te verhogen. Er zijn 6 thema’s onderscheiden waarvoor een instelling plannen
moet uitschrijven: professionalisering (ook van examenfunctionarissen), taal en rekenen, kwaliteit van de
beroepspraktijkvorming (bpv), excellentie, vsv en studiesucces.

D.

Marco doelmatigheid: Het aantal opleidingen van de instelling moet afgestemd zijn op de behoeften en de
capaciteit op de regionale arbeidsmarkt. Goede samenwerking tussen de mbo-scholen en het bedrijfsleven
is hiervoor noodzakelijk. Scholen kunnen op gezonde basis met elkaar concurreren, maar moeten ook goed
met elkaar samenwerken, vooral als de mogelijkheden op de arbeidsmarkt dwingen tot afspraken over het
opleidingsaanbod.

E.

Wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het middelbaar beroepsonderwijs’: Doel van de wet is
versoepelen van de overgang voor jongeren naar het mbo, tegengaan van schooluitval en de versterking van
de positie van de student. De wet omvat vier maatregelen om dit te waarborgen: Introductie van een vroege
aanmelddatum en bekendmaking van de toelatingsprocedure voor aankomende studenten; Het recht van
studenten op een bindend studiekeuzeadvies (BSA); Introductie van een toelatingsrecht in het eerste jaar na
aanvang van de mbo-opleiding; Een BSA in het eerste jaar na aanvang van de mbo-opleiding.
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8

14

17

25

7

B

C

D

E

0

7

25

17

14

8

E

Teamgrootte

A

Team

35 – 44: 20%
45 – 54: 40%
55 – 64: 40%

35 – 44: 25%
45 – 54: 30%
55 – 64: 45%

25 – 34: 27%
35 – 44: 18%
45 – 54: 27%
55 – 64: 18%
N/A: 9%

25 – 34: 8%
35 – 44: 8%
45 – 54: 23%
55 – 64: 62%

25 – 34: 37%
45 – 54: 50%
55 – 64: 13%

0

25 – 34: 20%
35 – 44: 40%
45 – 54: 20%
55 – 64: 20%

25 – 34: 10%
35 – 44: 35%
45 – 54: 20%
55 – 64: 35%

25 – 34: 42%
35 – 44: 25%
45 – 54: 17%
55 – 64: 8%
65 jaar >: 8%

25 – 34: 14%
35 – 44: 7%
45 – 54: 21%
55 – 64: 43%
65 jaar >: 14%

25 – 34: 38%
35 – 44: 13%
45 – 54: 37%
55 – 64: 13%

Eind

Gemiddelde leeftijd

Hbo: 60%
Wo: 40%

Hbo: 15%
Hbo master: 20%
Wo: 5%

Hbo: 73%
Wo: 9%
Anders: 9%
N/A: 9%

Mbo: 23%
Hbo: 77%

Mbo: 13%
Hbo: 87%

Hbo: 60%
Hbo master: 20%
Wo: 40%

Mbo: 5%
Hbo: 70%
Hbo master: 20%
Wo: 5%

Hbo: 64%
Hbo master: 9%
Wo: 27%

Mbo: 29%
Hbo: 71%

Hbo: 75%
Hbo master: 13%
Anders: 13%

Eind

Hoogst afgeronde opleiding

0

Tabel 3.2b Achtergrondkenmerken deelnemende docententeams

1: 33%;
2: 67%

2: 84%
4: 5%
5: 11%

1: 11%
2: 67%
3: 11%
4: 11%

2: 67%
4: 17%
5: 17%

2: 17%
3: 17%
4: 17%
5: 50%

0

1: 25%;
2: 50%
4: 25%

2: 85%
4: 10%
5: 5%

1: 10%
2: 60%
3: 10%
4: 10%
5: 10%

2: 64%
4: 21%
5: 14%

2: 25%
4: 75%

Eind

Lerarenopleiding1

1: 80%
2: 20%

1: 80%
2: 10%
3: 5%
5: 5%

1: 71%
2: 14%
5: 14%

1: 75%
2: 17%
5: 8%

1: 88%
5: 12%

0

1: 80%
2: 20%

1: 90%
2: 5%
4: 5%

1: 73%
2: 9%
3: 9%
5: 9%

1: 70%
2: 10%
5: 20%

1: 50%
2: 25%
4: 12%
5: 12%

Eind

Huidige functie2

5: 60%
6: 40%

2: 35%
3: 10%
4: 10%
5: 30%
6: 15%

1:11%
2: 33%
4: 11%
5: 11%
6: 33%

1: 8%
2: 15%
3: 8%
4: 15%
5: 38%
6: 15%

5: 75%
6: 25%

0

3: 20%
5: 60%
6: 20%

2: 20%
3: 10%
4: 15%
5: 30%
6: 25%

2: 27%
3: 27%
5: 18%
6: 27%

1: 7%
2: 7%
3: 14%
4: 14%
5: 36%
6: 21%

4: 13%
5: 50%
6: 38%

Eind

Rol en taak3

9.8

6.7

8.4

14.6

5.3

0

15

7.6

8.1

14.2

10.2

Eind

Aant. jaar
werkzaam in
team (gem.)
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3

2

1

5

16

9

G

H

I

9

16

5

10

E

25 – 34: 11%
35 – 44: 33%
45 – 54: 44%
55 – 64: 11%

25 – 34: 23%
35 – 44: 38%
45 – 54: 31%
55 – 64: 8%

<25 jaar: 20%
25 – 34: 40%
35 – 44: 20%
55 – 64: 20%

25 – 34: 44%
35 – 44: 11%
45 – 54: 11%
55 – 64: 22%
N/A: 11%

0

25 – 34: 25%
35 – 44: 50%
45 – 54: 25%

25 – 34: 17%
35 – 44: 17%
45 – 54: 33%
55 – 64: 33%

25 – 34: 25%
35 – 44: 50%
55 – 64: 25%

25 – 34: 45%
35 – 44: 9%
45 – 54: 45%

Eind

Gemiddelde leeftijd

Mbo: 11%
Hbo: 67%
Anders:
22%

Vo: 8%
Mbo: 15%
Hbo: 69%
Wo: 8%

Mbo: 40%
Hbo: 40%
Wo: 20%

Mbo: 22%
Hbo: 56%
Anders: 11%
N/A: 11%

0

Vo: 13%
Mbo: 25%
Hbo: 50%
Anders: 13%

Mbo: 33%
Hbo: 50%
Wo: 17%

Mbo: 25%
Hbo: 50%
Wo: 25%

Hbo master: 36%
Anders: 64%

Eind

Hoogst afgeronde opleiding

2: 40%
4: 40%
5: 20%

1: 10%
2: 40%
3: 10%
4: 30%
5: 10%

2: 100%

2: 50%
4: 13%
5: 37%

0

2: 33%
4: 67%

1: 17%
2: 17%
4: 50%
5: 17%

2: 50%
5: 50%

2: 40%
4: 30%
5: 30%

Eind

Lerarenopleiding1

1: 78%
2: 22%

1: 67%
2: 17%
3: 8%
5: 8%

1: 40%
5: 60%

1: 75%
2: 12%
5: 13%

0

1: 50%
2: 50%

1: 33%
2: 33%
3: 17%
5: 17%

1: 50%
5: 50%

1: 73%
2: 18%
5: 9%

Eind

Huidige functie2

1: 22%
2: 11%
4: 11%
5: 33%
6: 22%

2: 8%
3: 15%
4: 15%
5: 15%
6: 46%

2: 20%
4: 20%
5: 40%
6: 20%

1:13%
3: 37%
4: 13%
5: 12%
6: 25%

0

1: 13%
3: 13%
5: 50%
6: 25%

2: 17%
3: 17%
5: 50%
6: 17%

5: 75%
6: 25%

1: 9%
2: 18%
3: 27%
4: 9%
5: 36%

Eind

Rol en taak3

4.6

4.9

3.8

4.6

0

5.6

6.4

6.5

6.8

Eind

Aant. jaar
werkzaam in
team (gem.)

Lerarenopleiding: (1) Universitaire lerarenopleiding; (2) Hbo lerarenopleiding; (3) Pabo / pedagogische academie / kweekschool; (4) Hbo pedagogisch-didactisch getuigschrift; (5) Mbo instructeursopleiding / pedagogisch didactische aantekening; (6) Anders
Huidige functie: (1)Docent; (2) Instructeur; (3) Leidinggevende met onderwijsgevende taken; (4) Leidinggevende zonder onderwijsgevende taken; (5) Docent in opleiding
Rol en taak (1) Beroepspraktijkvorming (bv BPV coördinator); (2) Studieloopbaanbegeleiding (bv studieloopbaanbegeleider); (3) Onderwijsontwikkeling (bv onderwijsontwikkelaar); (4) Vernieuwing (bv innovator); (5) Examinering (bv assessor); (6) Anders
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0

Teamgrootte

F

Team

3.3 Instrumenten
In het onderzoek zijn zowel kwantitatieve en kwalitatieve meetinstrumenten ingezet om data te verzamelen ter
beantwoording van de onderzoeksvragen (mixed methods). Tabel 3.3 laat zien met welke frequentie de instrumenten
zijn ingezet. De instrumenten worden vervolgens toegelicht.
Tabel 3.3. Gehanteerde instrumenten

Instrumenten

Onderzoeksvraag

Afname gedurende onderzoek
Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Documentenanalyse

1, 2 en 3

1x

1x

1x

(Groeps)interviews

3

3x

3x

3x

Observaties

3

1 à 2x

1 à 2x

1 à 2x

Vragenlijsten

1 en 2

1x

1x

1x

Documentenanalyse
Ten behoeve van documentenanalyse zijn jaarlijks op drie niveaus documenten verzameld. 1) Onderwijsteamniveau:
o.a. (ingevulde) formats over het werken aan verbeterdoelen en in het kader daarvan ontwikkelde documenten en
materialen, notulen van bijeenkomsten; 2) Managementniveau: o.a. beleidsplannen, kader-visienota’s, besturings
systematieken (organisatie- en overlegstructuren), teamplannen, opleidingsplannen, examenregelingen; 3)
Ondersteuningsniveau (afdelingen HRM, kwaliteitszorg en informatiemanagement): handvatten en instrumenten ter
ondersteuning van teams, zoals teamontwikkelplannen, reflectie- en evaluatie-instrumenten, tevredenheidmonitoren.
Voor het opvragen van de documenten is een format ontwikkeld. De direct leidinggevende van het team heeft er voor
zorggedragen dat het format werd ingevuld. De formats zijn zowel gebruikt voor het in kaart brengen en verhelderen
van de context van de beginsituatie als voor het aanscherpen van het instrumentarium en duiding van de resultaten.

(Groeps)interviews
Per jaar zijn op twee momenten interviews afgenomen. Voor het afnemen van de interviews zijn er interviewleidraden
ontwikkeld. De interviewtopics (bijlage 1) zijn afgeleid van de constructen uit het conceptueel model. In elk team zijn
drie typen gesprekken gevoerd: a) een startgesprek: separaat interview met 2 á 3 teamleden uit het opleidingsteam,
met de direct leidinggevende en met ondersteunende afdeling (HRM, kwaliteitszorg, informatiemanagement) over
de startsituatie van het team ten aanzien van de beoogde kwaliteitsverbetering, wat hier in termen van factoren
en kwaliteitscriteria voorwaardelijk voor is en hoe tot nu toe is samengewerkt aan onderwijskwaliteit; b) tussentijds
gesprek: elk jaar zijn 2 á 3 (verschillende) teamleden uit het docententeam geïnterviewd over de gerealiseerde
kwaliteitsverbetering en waaraan deze kwaliteitsverbetering –in termen van factoren en kwaliteitscriteria- volgens
betrokkenen is toe te schrijven; c) eindgesprek: aan het einde van elk schooljaar zijn voorts retrospectieve interviews
met 2 á 3 teamleden, leidinggevende en HRM, kwaliteitszorg en/of informatiemanagement gehouden waarin werd
nagegaan welke kwaliteitsverbetering is gerealiseerd en waaraan deze kwaliteitsverbetering – in termen van factoren
en kwaliteitscriteria – volgens de betrokkenen is toe te schrijven.
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Observaties
Per jaar zijn (werk)bijeenkomsten van de docententeams, waarin verbetering van het onderwijs centraal stond,
bijgewoond en geobserveerd. Na afloop van elke bijeenkomst werd door de onderzoeker een logboek (bijlage 2)
ingevuld dat is ontwikkeld op basis van de constructen uit het conceptueel kader, met een focus op gedragsaspecten
van kwaliteit van samenwerking.

Vragenlijst
Gebaseerd op bestaande en gevalideerde vragenlijsten (Doppenberg, Den Brok, & Bakx, 2012; Thoonen, Sleegers,
Oort, Peetsma, & Geijsel, 2015; Geijsel, 2009; Lomos, 2012; Admiraal & Lockhorst, 2012) is een vragenlijst
‘Samenwerken aan onderwijskwaliteit’ (SWOK) ontwikkeld (bijlage 3). Met de vragenlijst zijn de constructen uit het
conceptueel model in kaart gebracht op het niveau van het team. Een voorbeelditem bij Ondersteunende afdelingen
is: Mijn collega’s en ik krijgen handvatten, procedures en hulpmiddelen aangereikt om het onderwijs te verbeteren.
Een voorbeelditem bij Leiderschapsklimaat is: Mijn direct leidinggevende stimuleert docenten steeds na te denken
over hoe het beter kan in ons team. Een voorbeelditem bij Samenwerkingscondities is: Mijn collega’s en ik plannen
regelmatig momenten voor overleg/vergaderingen met elkaar. Een voorbeelditem van Kwaliteit samenwerking
is: Mijn collega’s en ik reflecteren samen op onze aanpak in de les. Een voorbeelditem van Teameffectiviteit is:
Mijn collega’s en ik proberen de schoolbrede visie op onderwijs in praktijk te brengen. Een voorbeelditem van
Onderwijspraktijk is: Mijn collega’s en ik sluiten de inhoud van onze lessen zo veel mogelijk aan bij de beroepspraktijk.
De vragenlijst is afgenomen bij docenten uit de negen opleidingsteams. Docenten werd gevraagd hun antwoorden
te scoren op een 4 puntschaal oplopend van ‘oneens’ tot ‘eens’. De respons op de vragenlijst varieert sterk tussen de
teams, van 38% tot 100%.

3.4 Data-analyse factoren van invloed
In deze paragraaf beschrijven we de analysemethoden en -technieken die zijn toegepast om inzicht te krijgen in
factoren van invloed bij het samenwerken aan onderwijskwaliteit en de samenhang tussen deze factoren. Alvorens
bovengenoemde analyses uit te voeren hebben we de data eerst gecontroleerd op homogeniteit, betrouwbaarheid,
validiteit. In dit verband zijn bepaalde aggregaties toegepast om mogelijke samenhangen scherper te kunnen
detecteren. Vervolgens zijn correlatie- en regressieanalyses uitgevoerd.
Voor de analyses gebruiken we alleen schalen van de eindmeting (en geen voor- en tussenmeting). De formulering
van de vragen in de tussen- en eindmeting zijn hier en daar licht aangepast ten opzichte van vragen in de 0-meting.
Dit vanwege wijzigingen in de context van de teams

Factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse
De vragenlijst bevat zes schalen die zijn afgeleid van de constructen van het conceptueel model: 1) ondersteunende
afdelingen, 2) leiderschapsklimaat, 3) samenwerkingscondities, 4) kwaliteit samenwerking, 5) teameffectiviteit en 6)
onderwijspraktijk. Om een regressieanalyse en een structural equation model die uit te kunnen voeren om relaties tussen
factoren in kaart te kunnen brengen, zijn de vragenlijst items uit de subschalen geaggregeerd naar de zes hoofdschalen.
Daartoe is als eerste een Principal Factors Analysis (PFA; zie o.a. Gorsuch 1983; Suhr, 2009) uitgevoerd om na te gaan
of de itemscores ook daadwerkelijk op de schaal ‘laden’ waartoe ze geacht worden te behoren. Omdat er sprake is van
een kleine steekproef (<300) zijn alleen items met een gewicht van .55 of meer (goed tot zeer goed) geselecteerd
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(zie Tabachnick and Fidell, 2007). Van de in totaal 114 items zijn er 97 geselecteerd. Vervolgens is voor elk van de
zes schalen een variabele geconstrueerd op basis van het gemiddelde van de items van de bijbehorende subschalen
met een gewicht van >.55 en is een betrouwbaarheidsanalyse (Cronbach’s Alpha) uitgevoerd om te checken of er
voldoende homogeniteit is tussen de items van een schaal. Ondanks kleine aanpassingen in de items (zie hierboven) is
de betrouwbaarheid van de schalen dus hoog gebleven: ondersteunende afdelingen α= .95; leiderschapsklimaat α= .86;
samenwerkingscondities α= .94; kwaliteit samenwerking α= .97; teameffectiviteit α= .95; onderwijspraktijk α= .90.

Correlatie analyse
Om een samenhang tussen de factoren van invloed te meten is correlatie analyse uitgevoerd. Daarbij labelen we
correlaties van .30 of lager als ‘zwak’, tussen .30 en .70 als ‘gemiddeld’, en correlaties hoger dan .70 als ‘sterk’.
Uit de correlatie analyse blijkt dat dat alle correlaties tussen factoren positief zijn, dat wil zeggen dat hoge
scores op de ene factor gepaard gaan met hoge scores op een andere factor. Een zwak verband werd gevonden
tussen: ondersteunende afdelingen en onderwijspraktijk (r= .09); leiderschapsklimaat en onderwijspraktijk (r=
.11). Een gemiddeld verband werd gevonden tussen: ondersteunende afdelingen en leiderschapsklimaat (r=
.70); ondersteunende afdelingen en samenwerkingscondities (r= .54); ondersteunende afdelingen en kwaliteit
samenwerking (r= .46); ondersteunende afdelingen en teameffectiviteit (r= .43); leiderschapsklimaat en
samenwerkingscondities (r= .52); leiderschapsklimaat en kwaliteit samenwerking (r= .45); leiderschapsklimaat
en teameffectiviteit (r= .47); samenwerkingscondities en onderwijspraktijk (r= .41); kwaliteit samenwerking en
onderwijspraktijk (r= .52); teameffectiviteit en onderwijspraktijk (r= .55). Een sterk verband vonden we tussen:
samenwerkingscondities en kwaliteit samenwerking (R= .86); samenwerkingscondities en teameffectiviteit (r= .86);
kwaliteit samenwerking en teameffectiviteit (r= .86).

Pad-model
Met behulp van het LISREL-programma 8.54 voor ‘structural equation modelling’ (SEM, Jöreskog & Sörbom, 2003)
zijn de relaties tussen de factoren uit het theoretisch model (figuur 2.1) onderzocht. De structurele parameters
(d.w.z. gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten) van het model worden geschat met behulp van de maximum
likelihood (ML)-methode. De fit van het model wordt geëvalueerd aan de hand van de Chi-kwadraat en verschillende
fit-indices: Goodness of Fit Index (GFI) en Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI), Normalized Fit Index (NFI), en
de Root Mean Square of Approximation (RMSEA). Een niet-significante Chi-kwadraat dichter bij de vrijheidsgraden
wijst op een sterkere fit. Een RMSEA < .08 geeft een aanvaardbare fit aan en <.06 een sterke fit. GFI, AFGI en NFI
moeten groter zijn dan .90 (Browne & Cudeck, 1993; Hu & Bentler, 1999).

Regressieanalyse
Om de complexiteit van de werkelijkheid en de mogelijke invloed van teamkenmerken mee te kunnen nemen, zijn
aanvullende regressieanalyses uitgevoerd. Met regressieanalyse wordt het effect van een onafhankelijke variabele
(factor) op een afhankelijke variabele (factor) voorspeld, waarbij wordt gecontroleerd voor teamkenmerken. Om
de interpretatie te vergemakkelijken zijn de teamkenmerken gehercodeerd in dummy categorieën. Deze betreffen:
teamgrootte (teams met een teamgrootte tussen 16 en 25 leden); gemiddelde leeftijd in het team (teams met meer
dan 60% van teamleden van 45 jaar of ouder); variëteit in rollen en taken in het team (teams met 60% of meer
teamleden die dezelfde rollen of taken uitvoeren); aanstellingsomvang in het team (teams met een gemiddelde fte
van .85 of hoger); teamstabiliteit (teams met teamleden die gemiddeld 10 jaar of meer werkzaam zijn in het team);
onderwijservaring van het team (teams met teamleden die gemiddeld 22 jaar of meer werkzaam zijn in het onderwijs).
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3.5 Data-analyse kwaliteitscriteria
In deze paragraaf beschrijven we de analysen die zijn toegepast om inzicht te krijgen in de kwaliteitscriteria per factor
van invloed.
De eerste stap in de analyse betreft het opstellen van een teamportret per opleidingsteam.
Jaarlijks zijn de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten uit de documentanalyse, (groeps)interviews, observaties
en vragenlijsten geordend naar de zes factoren uit het conceptuele model en geïntegreerd gerapporteerd.
Via een PowerPointpresentatie zijn de resultaten in een terugkoppel- en reflectiebijeenkomst besproken met
opleidingsteam, direct leidinggevende en betrokken ondersteunende afdelingen. Aan het einde van het derde jaar is
via de geïntegreerde rapportages per team een teamportret4 opgesteld waarin de stand van zaken en ontwikkeling
ten aanzien van de zes factoren is beschreven (in bijlage 6 zijn samenvattingen uit de teamportretten opgenomen,
geïllustreerd met een ‘causal loop diagram’ (Sterman, 2000); een diagram waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe het
ene element (gebeurtenis, besluit, activiteit) in een dynamisch systeem het andere element beïnvloedt. Zowel de
teamrapportages als het teamportret zijn ter validatie teruggelegd aan de opleidingsteams.
De tweede stap betreft het destilleren van kwaliteitscriteria bij elke factor uit de data. In drie duidingssessie met
onderzoekers, zijn alle teamportretten besproken teneinde hieruit kwaliteitscriteria te destilleren die vanuit de
onderwijspraktijk worden gesteld aan de zes factoren van invloed. Hierbij is gefocust op kwaliteitscriteria die door
onderzoekers in meerdere onderwijspraktijken (lees: opleidingsteams) werden herkend. Dit resulteerde in een
overzicht van kwaliteitscriteria per factor.
De derde stap betreft het inzichtelijk maken van de manifestatie van de kwaliteitscriteria in de praktijk van de
opleidingsteams. Dit is gedaan door een inhoudsanalyse uit te voeren op elk van de teamportretten. Tekstpassages
die illustratief waren voor een kwaliteitscriterium zijn als zodanig gelabeld: een afkorting van het kwaliteitscriterium
en een duiding met een + (kwaliteitscriterium treedt op positieve wijze in werking) of een – (kwaliteitscriterium
treedt op negatieve wijze in werking). Vervolgens is over de teams heen gekeken naar patronen in het optreden
van kwaliteitscriteria per factor. Als laatste zijn per factor verschijningsvorm, richting en duiding van de samenhang
tussen kwaliteitscriteria beschreven.
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Een geanonimiseerde versie van een teamportret is op aanvraag in te zien.
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4

Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven geordend naar de drie onderzoeksvragen. Als eerste
komt aan bod factoren van invloed. Daarna kijken we naar de relatie tussen de factoren. Als derde kijken
we naar het effect van relevante teamkenmerken (controlevariabelen) op de factoren. Als vierde worden
de resultaten ten aanzien van de kwaliteitscriteria per factor beschreven.

4.1 Factoren van invloed bij het samenwerken aan onderwijskwaliteit
De mate waarin de docenten en instructeurs uit de opleidingsteams de verschillende factoren van invloed ervaren
(tabel 4.1), loopt niet sterk uiteen: de laagste score is 2.8 en de hoogste score is 3.2 op een vier-puntsschaal. Tijdens
de nulmeting wordt Onderwijs met kenmerken van de beroepspraktijk het meest ervaren (3.2). Ervaren ondersteuning
van Ondersteunende afdelingen, transformationeel Leiderschapsklimaat en aanwezigheid van Samenwerkingscondities
waarderen teams met een 3.1. Ervaren Teameffectiviteit wordt gewaardeerd met een score van 3.0. Kwaliteit van
samenwerking wordt van alle factoren het minst ervaren (2.8). Tijdens de eindmeting is het beeld niet veel veranderd.
Ook dan wordt door de teams Onderwijs met kenmerken van de beroepspraktijk het meest ervaren (3.2). De ervaren
aanwezigheid van Samenwerkingscondities krijgt een score van 3.0 en Ondersteuning van Ondersteunende afdelingen
waarderen teams met een 3.1. De teams ervaren wederom het minste de factor Kwaliteit van samenwerking (2.9),
samen met ervaren transformationeel Leiderschapsklimaat (2.9) en Teameffectiviteit (2.9).
Als we de gemiddelde scores van de teams bij de nulmeting en eindmeting met elkaar vergelijken, dan valt op dat de
mate waarin de teams de factoren ervaren, nauwelijks is veranderd. Een uitzondering hierop zijn transformationeel
Leiderschapsklimaat en Samenwerkingscondities. Op deze factoren zien we een statistisch significant verschil tussen de
nul- en eindmeting waarbij de teams deze factoren minder zijn gaan ervaren. De mate van ervaren transformationeel
Leiderschapsklimaat daalt van 3.1 naar 2.9 en de mate waarin Samenwerkingscondities worden ervaren, neemt van 3.1
naar 3.0. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de teams door deelname aan het onderzoek en tussentijdse feedback
zich meer bewust zijn geworden van deze factoren en als gevolg hiervan hun team kritischer zijn gaan beschouwen.
Tabel 4.1. Gemiddelde teamscores op factoren tijdens de 0-meting en eindmeting

Teams

Ondersteunende
afdelingen

Leiderschapsklimaat

Samenwerkings
condities

Kwaliteit
samenwerking

Team
effectiviteit

Onderwijspraktijk

0

3.1

3.1

3.1

2.8

3.0

3.2

Eind

3.1

2.9*

3.0*

2.9

2.9

3.2

4.2 Relatie tussen factoren van invloed
Pad-model
Met behulp van SEM-analyses is het conceptuele model ‘samenwerken aan onderwijskwaliteit’ zoals geschetst
in Figuur 2.1 getest. We gebruikten een simplex model in LISREL en berekenden de gestandaardiseerde
regressiecoëfficiënten. Het model is weergegeven in figuur 4.2. De berekening van de regressiecoëfficiënten is
gebaseerd op de berekening van de regressiecoëfficiënten in LISREL. De fit werd goed bevonden; χ²= 2,44, df=
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7, p= .93, GFI= .99, AGFI= .98, NFI= .99 en RMSEA < .01. In het algemeen overschrijden de GFI, AGFI en NFI de
bovengrens van .90, terwijl de RMSEA-index de ondergrens van .08 niet overschrijdt. De grootte van het coëfficiënt
geeft weer in welke mate twee factoren met elkaar samenhangen of in welke mate de ene factor de andere factor
kan voorspellen. Een toename van 1 in de score van een onafhankelijke factor (bv Samenwerkingscondities) leidt tot
een stijging van een afhankelijke factor (bv dit leidt tot een stijging van .34 van Teameffectiviteit). Een effect kleiner
dan .30 noemen we ‘zwak’; een effect tussen .30 en .50 ‘gemiddeld’; een effect tussen .50 en .70 noemen we ‘sterk’
en ten slotte noemen we een effect groter dan .70 ‘zeer sterk’ (Fidell & Tabachnick, 2007). De geschatte effecten
tussen Leiderschapsklimaat en Kwaliteit Samenwerking, tussen Kwaliteit Samenwerking en Onderwijspraktijk en
tussen Teameffectiviteit en Onderwijspraktijk zijn niet statistisch significant, de overige effecten wel.
Figuur 4.2. Relatie tussen factoren van invloed

.34

Ondersteunende afdelingen
.70

.34

Samenwerkingscondities
.86
.28

.07

.57

.08

.01

Leiderschapsklimaat

Teameffectiviteit

Kwaliteit samenwerking

Onderwijspraktijk

De resultaten bevestigen dat de factoren van invloed met elkaar samenhangen zoals we verwachtten op basis van
het conceptuele model, al varieert de sterkte van de relatie tussen de factoren. Er doen zich vier zwakke effecten
voor: van Leiderschapsklimaat op Samenwerkingscondities en van Leiderschapsklimaat op Kwaliteit samenwerking;
van Kwaliteit samenwerking en Teameffectiviteit op Onderwijspraktijk. Deze laatste twee effecten zijn niet
statistisch significant. In paragraaf 4.3 beargumenteren we op basis van de regressieanalyses waarom we de factor
Onderwijspraktijk toch handhaven in het model. Er zijn twee gemiddelde effecten: van Ondersteunende afdelingen
op Samenwerkingscondities, en van Samenwerkingscondities op Teameffectiviteit. Een sterk effect doet zich
voor van Ondersteunende afdelingen op Leiderschapsklimaat en van Kwaliteit samenwerking op Teameffectiviteit.
Tenslotte zien we een zeer sterk effect van Samenwerkingscondities op Kwaliteit samenwerking.
Naast variatie in sterkte in effecten valt overall op dat de relaties tussen factoren positief zijn. Dit betekent dat de
door de teams ervaren aanwezigheid van een factor (bv Samenwerkingscondities) een voorwaarde is voor de ervaren
aanwezigheid van een andere factor (bv Kwaliteit van samenwerking).
Wanneer we verder inzoomen op de effecten per factor dan zien we het volgende beeld.

Samenwerken aan onderwijskwaliteit – Resultaten

31

Ondersteunende afdelingen
Het effect van Ondersteunende afdelingen op Samenwerkingscondities is gemiddeld (.34) en het effect van
Ondersteunende afdelingen op Leiderschapsklimaat is sterk (.70). Dit betekent dat de kans dat in een team
meer Samenwerkingscondities worden ervaren, groter is naarmate er meer ondersteuning van Ondersteunende
afdelingen wordt ervaren. Hetzelfde gaat op voor Leiderschapsklimaat: de kans dat in een team meer
Leiderschapsklimaat wordt ervaren, is groter naarmate er meer ondersteuning van Ondersteunende afdelingen
wordt ervaren. Ondersteuning door de Ondersteunende afdelingen is kortom een voorwaarde voor het ervaren van
Samenwerkingscondities en voor het ervaren van een Leiderschapsklimaat.

Leiderschapsklimaat
Het effect van Leiderschapsklimaat op zowel Samenwerkingscondities (.28) als Kwaliteit samenwerking (.01) is
zwak. Dit duidt erop dat de aanwezigheid van een Leiderschapsklimaat gericht op transformationeel leiderschap
van beperkte betekenis is als voorwaarde voor Samenwerkingscondities en als voorwaarde voor de Kwaliteit van
samenwerking.

Samenwerkingscondities
We zien een zeer sterk effect van Samenwerkingscondities op Kwaliteit van samenwerking (.86) en een gemiddeld
effect van Samenwerkingscondities op Teameffectiviteit (.34). Dit betekent dat de kans dat in een team hogere
Kwaliteit van samenwerking wordt ervaren, groter is naarmate er Samenwerkingscondities ervaren worden. Tevens
betekent dit dat de kans dat in een team hogere Teameffectiviteit wordt ervaren, groter is naarmate er meer
Samenwerkingscondities ervaren worden. De aanwezigheid van Samenwerkingscondities is kortom een voorwaarde
voor de Kwaliteit van samenwerking en voor Teameffectiviteit.

Kwaliteit samenwerking
Het effect van Kwaliteit samenwerking op Teameffectiviteit (.57) is sterk en het effect van Kwaliteit samenwerking
op Onderwijspraktijk (.08) is zwak. Dit duidt erop dat Kwaliteit van samenwerking een voorwaarde is voor
Teameffectiviteit maar dat Kwaliteit van samenwerking er beperkt toe doet als het gaat om Onderwijs met
kenmerken van beroepsonderwijs.

Teameffectiviteit
Een zwak effect is waar te nemen van Teameffectiviteit op Onderwijspraktijk. Dit houdt in dat Teameffectiviteit van
beperkte betekenis is voor Onderwijs met kenmerken van beroepsonderwijs.

4.3 Factoren van invloed en teamkenmerken
Uit de regressieanalyses blijkt dat de relaties tussen de factoren statistisch significant zijn. In alle modellen verklaart
het model ten minste 80% van de variantie. De resultaten van de lineaire regressieanalyses op basis van de
eindmeting van de vragenlijst zijn weergegeven in tabel 4.3a en b.
In tabel 4.3a is voor elke regressieanalyse weergegeven welke factoren effect hebben op elkaar. De tabel laat het
coëfficiënt zien voor de schatting van dit effect5. De p-waarde reflecteert het niveau van statistische significantie en
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is weergegeven met een ster: * betekent significantie op 0.1 niveau, ** betekent significantie op 0.05 niveau, *** betekent
significantie op 0.01 niveau (zeer statistisch significant). Als tweede laat de tabel zien hoeveel variantie wordt verklaard
door het model (R-kwadraat; tussen haakjes weergegeven). De regressiecoëfficiënt meet de verandering in de afhankelijke
variabele als de onafhankelijke variabele met één eenheid verandert, terwijl de andere onafhankelijke variabelen constant
blijven (te zien is bijvoorbeeld in de eerste regressieanalyse dat een toename van 1 in de score van Ondersteunende
afdelingen leidt tot een stijging van .47 in de score van samenwerkingscondities). Een effect kleiner dan .30 noemen we
‘zwak’; een effect tussen .30 en .50 ‘gemiddeld’; een effect tussen .50 en .70 noemen we ‘sterk’ en ten slotte noemen we
een effect groter dan .70 ‘zeer sterk’ (Fidell & Tabachnick, 2007). Alle geschatte effecten zijn statistisch significant.
Tabel 4.3a. Resultatentabel lineaire regressieanalyse: factoren van invloed

Ondersteunende
afdelingen

Leiderschapsklimaat

Samenwerkings
condities

0,67***
(0,71)

0,47***
(0,56)

Leiderschapsklimaat

0,29**
(0,48)

Samenwerkings
condities
Kwaliteit
samenwerking

Kwaliteit
samenwerking

Team
effectiviteit

Onderwijspraktijk

0,25**
(0,38)
0,81***
(0,76)

0,80***
(0,72)
0,86***
(0,79)

Teameffectiviteit

0,41***
(0,43)
0,42***
(0,45)

*** zeer statistisch significant (p<0.01)
** gemiddeld statistisch significant (p<0.05)
* statistisch significant (p<0.1)

Hoewel uit de SEM-analyses naar voren komt dat er een zwak en niet significant effect is van Kwaliteit samenwerking
en Teameffectiviteit op Onderwijspraktijk, blijkt uit de regressieanalyses dat Onderwijspraktijk wel degelijk een
relevante factor van invloed is. We handhaven daarom Onderwijspraktijk in het pad-model. Een mogelijke verklaring
voor de bevindingen bij deze factor is dat op Onderwijspraktijk een veelheid van factoren van invloed zijn, zoals
kenmerken van de docent, de opleiding, de leeromgeving en de student (zie bv. Desimone, 2009).

Teamkenmerken
Een aantal van de teamkenmerken die als controlevariabele in de regressieanalyse zijn gebruikt6, bleken een
significant effect te hebben op de factoren van invloed. We bespreken de teamkenmerken die in de context van dit
onderzoek (vanuit literatuur en vanuit de praktijk) het meest relevant lijken. Teamkenmerken kunnen niet in het padmodel worden opgenomen (te weinig n) dus in regressies.

5
6

Met effecten bedoelen we geen causaal verband.
Teamkenmerken konden vanwege te kleine aantallen niet in het pad-model worden opgenomen.
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In tabel 4.3b is weergegeven welke teamkenmerken effect hebben op de factoren van invloed. De tabel laat het
coëfficiënt zien voor de schatting van dit effect. De p-waarde reflecteert het niveau van statistische significantie
en is weergegeven met een ster: * betekent significantie op 0.1 niveau, ** betekent significantie op 0.05 niveau, ***
betekent significantie op 0.01 niveau (zeer statistisch significant). Een effect kleiner dan .30 noemen we ‘zwak’; een
effect tussen .30 en .50 ‘gemiddeld’; een effect tussen .50 en .70 noemen we ‘sterk’ en ten slotte noemen we een
effect groter dan .70 ‘zeer sterk’ (Fidell & Tabachnick, 2007). Alle geschatte effecten zijn statistisch significant.
Tabel 4.3b. Resultatentabel lineaire regressieanalyse: teamkenmerken

Het effect van…

Grootte
van het
team

Gemiddelde
leeftijd
team

Variëteit
in rollen
en taken

Aanstellingsomvang

Teamstabiliteit

Onderwijservaring
team

Ondersteunende afdelingen
op Samenwerkingscondities

-0,48*

-0,09

-0,46

-1,06**

-0,77**

1,53***

Ondersteunende afdelingen
op Leiderschapsklimaat

0,58**

-0,65***

-0,99***

-1,65***

0,09

0,94**

Leiderschapsklimaat op
Samenwerkingscondities

-0,56*

0,16

-0,51

-0,98*

-0,88**

1,59***

Leiderschapsklimaat op
Kwaliteit samenwerking

-0,45

0,17

-0,76*

-1,23**

-0,68**

1.24***

Samenwerkingscondities op
Kwaliteit samenwerking

0,02

0,03

-0,36

-0,46

0,03

-0,03

Samenwerkingscondities op
Teameffectiviteit

-0,02

0,21

0,07

0,00

-0,27

0,41

Kwaliteit samenwerking op
Teameffectiviteit

-0,07

0,19

0,28

0,23

-0,38*

0,64**

Kwaliteit samenwerking op
Onderwijs-praktijk

0,21

-0,21

0,02

-0,14

0,24

-0,23

Team-effectiviteit op
Onderwijs-praktijk

0,23

-0,28*

-0,17

-0,34

0,36

-0,41

*** zeer statistisch significant (p<0.01)
** gemiddeld statistisch significant (p<0.05)
* statistisch significant (p<0.1)

Wanneer we inzoomen op de teamkenmerken dan zien we het volgende beeld.
Als eerste de grootte van het team. Hierbij maken we onderscheid tussen grotere teams (met een teamgrootte
tussen 16 en 25 leden) en kleinere teams (met een teamgrootte kleiner dan 16 teamleden). Uit de resultaten blijkt
dat grotere teams een positief effect hebben op het ervaren Leiderschapsklimaat ten opzichte van kleinere teams.
Daarentegen hebben grotere teams een negatief effect op de ervaren Kwaliteit van samenwerking. Dit betekent dat
grotere teams meer waarschijnlijkheid hebben om transformationeel Leiderschapsklimaat te ervaren. Wellicht is er in
een groter team, doordat er meer teamleden zijn om de taken over te verdelen, meer ruimte om vorm te geven aan
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visieontwikkeling en individuele ondersteuningsbehoeften. Daarnaast betekenen de uitkomsten dat grotere teams
minder kans hebben om Kwaliteit van samenwerking te ervaren. Wellicht vormt de groepsgrootte een belemmering
voor het ondernemen van samenwerkingsactiviteiten die gekenmerkt worden door collectieve verantwoordelijkheid
voor kwaliteit, het voeren van reflectieve dialoog en systematisch en cyclisch werken. Dit kan een functionele
belemmering betreffen (bv het is lastig om het hele team bijeen te krijgen; het team kan opgedeeld zijn in kleinere
subteams) of een inhoudelijke belemmering betreffen (bv het is lastig om in een grote groep de neuzen dezelfde
kant op te krijgen; het is makkelijker om te onttrekken aan verantwoordelijkheden).
Als tweede de gemiddelde leeftijd in het team. Hierbij maken we onderscheid tussen oudere teams (meer dan
60% van teamleden is 45 jaar of ouder) en jongere teams (minder dan 60% van teamleden is 45 jaar of ouder).
Uit de regressieanalyse blijkt dat oudere teams een negatief effect hebben op het ervaren aanwezigheid van
transformationeel Leiderschapsklimaat en op de aanwezigheid van Onderwijs met kenmerken van beroepsonderwijs
in vergelijking met jongere teams. Dit betekent dat oudere teams een kleinere kans hebben op ervaren
transformationeel Leiderschapsklimaat. Een mogelijke verklaring is dat oudere teams meer worstelen met
employability en blijvende professionalisering van teamleden, waardoor aspecten van transformationeel leiderschap
minder uit de verf komen. Daarnaast wijzen de uitkomsten er op dat oudere teams een kleinere kans hebben op
Onderwijs met kenmerken van beroepsonderwijs. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat oudere teams minder
geneigd zijn om nieuwe didactische werkvormen (al dan niet ondersteund door ICT) te implementeren, ook kan het
zijn dat oudere teams er baat bij kunnen hebben de pedagogische en didactische vaardigheden op te poetsen.
Als derde variëteit in rollen en taken. Hierbij gaat het om rollen en taken zoals beroepspraktijkvorming (bv
BPV coördinator), studieloopbaanbegeleiding (bv studieloopbaanbegeleider), onderwijsontwikkeling (bv
onderwijsontwikkelaar), vernieuwing (bv innovator), examinering (bv assessor) of andere taken en rollen die in het
team worden onderscheiden (zie Brouwer & Van Kan, 2014). Hierbij maken we onderscheid tussen homogenere
teams (60% of meer teamleden voeren dezelfde rollen of taken uit) en heterogenere teams (minder dan 60% van de
teamelden voeren dezelfde rollen of taken uit). Het blijkt uit de analyse dat teams met homogenere rollen en taken
een negatief effect hebben op de ervaren Kwaliteit van samenwerking in vergelijking met teams met heterogenere
rollen of taken. Dit impliceert dat teams met homogenere rollen en taken een kleinere kans hebben op ervaren
Kwaliteit van samenwerking. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat teams die juist verschillende kwaliteiten,
achtergronden en expertise verenigen, tot een betere kwaliteit van samenwerking komen doordat teamleden
constructief gebruik maken van deze heterogeniteit.
Het vierde teamkenmerk betreft de aanstellingsomvang. We maken hierbij onderscheid tussen teams met een
grotere aanstellingsomvang (het gemiddelde fte van teamleden is .85 of hoger) en teams met een kleinere
aanstellingsomvang (het gemiddelde fte van teamleden is kleiner dan .85). Uit de resultaten komt naar voren
dat teams met een grotere aanstellingsomvang een negatief effect hebben op de ervaren aanwezigheid van
Samenwerkingscondities, transformationeel Leiderschapsklimaat en op de ervaren Kwaliteit van samenwerking in
vergelijking met teams met een kleinere aanstellingsomvang. Dit betekent dat teams met grotere aanstellingsomvang
een kleinere kans hebben op ervaren aanwezigheid van Samenwerkingscondities, transformationeel Leiderschaps
klimaat en ervaren Kwaliteit van samenwerking. Dit lijkt contra-intuïtief omdat teams met veel parttimers moeite
kunnen hebben met het vinden van momenten om af te stemmen, samen te werken aan onderwijs, en verdelen
van taken te (samenwerkingscondities). Aan de andere kant zou het kunnen dat teams met een kleinere aanstelling
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aanvullende kwaliteiten met zich meebrengen (bv doordat teamleden ook werkzaam zijn in het bedrijfsleven) of dat
teamleden met een kleinere aanstelling meer distantie of objectiviteit het teamfunctioneren kunnen beschouwen,
hetgeen positief kan uitwerken op de kwaliteit van de samenwerking.
Teamstabiliteit is het vijfde teamkenmerk. We maken hierbij onderscheid tussen teams die stabieler zijn wat betreft
samenstelling (teamleden zijn gemiddeld 10 jaar of meer werkzaam in het team) en teams die flexibeler zijn wat
betreft samenstelling (teamleden zijn gemiddeld minder dan 10 jaar werkzaam in het team). De regressieanalyse
laat zien dat stabielere teams een negatief effect hebben op de ervaren aanwezigheid van Samenwerkingscondities,
Kwaliteit van samenwerking en de Teameffectiviteit, in vergelijking met flexibelere teams. Dit betekent dat
stabielere teams een kleinere kans hebben op ervaren Samenwerkingscondities, Kwaliteit van samenwerking en
Teameffectiviteit. Een mogelijke verklaring is dat stabiele teams (te) weinig in staat zijn zich te blijven vernieuwen en
of geneigd zijn in bestaande routines te blijven ‘hangen’. Een flexibel team brengt met zich mee dat er zo nu en dan
een frisse blik in het team komt waardoor bestaande werkwijzen kritisch onder de loep worden genomen en een
verrijking van perspectieven plaatsvindt. Dit zou positief kunnen uitwerken op de betreffende factoren.
Het zesde teamkenmerk is onderwijservaring van het team. Hierbij maken we onderscheid tussen zeer ervaren teams
(teamleden zijn gemiddeld 22 jaar of meer werkzaam in het onderwijs) en (minder) ervaren teams (teamleden zijn
gemiddeld minder dan 22 jaar werkzaam in het onderwijs). De resultaten geven weer dat zeer ervaren teams een
positief effect hebben op de ervaren aanwezigheid van Samenwerkingscondities, Kwaliteit van samenwerking en
de Teameffectiviteit, in vergelijking met (minder) ervaren teams. Dit betekent dat zeer ervaren teams een grotere
waarschijnlijkheid hebben om Samenwerkingscondities, Kwaliteit van Samenwerking en Teameffectiviteit te ervaren. Een
mogelijke verklaring is dat teamleden die al langer meedraaien in het onderwijs, van de hoed en de rand weten en door
hun ervaring ruimte hebben om niet alleen te doen wat minimaal nodig is, maar kans zien hierop of een kwaliteitsslag te
maken (verdiepen) of hun repertoire of expertise uit te breiden (verbreden). Dit kan een positieve uitwerking hebben
op de Kwaliteit van samenwerking en Teameffectiviteit. Daarnaast is aannemelijk dat meer ervaren docenten de
professionele ruimte die zij hebben, beter weten te benutten om condities voor samenwerking te realiseren.
De resultaten voor elk van de teamkenmerken staan samengevat in tabel 4.3c.
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Tabel 4.3c. Effecten van teamkenmerken op ervaren factoren van invloed

Teamkenmerken

Ondersteunende
afdelingen

Leiderschapsklimaat

Teamgrootte: grotere
teams

+

Leeftijd: oudere teams

-

Samenwerkingscondities

Kwaliteit
samenwerking

Team
effectiviteit

-

Variëteit in rollen en
taken: homogenere
teams
-

-

Teamstabiliteit:
stabielere teams

-

-

-

Onderwijservaring:
zeer ervaren teams

+

+

+

Aanstellingsomvang:
grotere aanstellings
omvang

Onderwijspraktijk

-

Overall valt op dat teamkenmerken met name effect hebben op ervaren transformationeel Leiderschapsklimaat,
Samenwerkingscondities en Kwaliteit van de samenwerking. Op de factoren Teameffectiviteit en Onderwijspraktijk
zijn één respectievelijk twee van de zes teamkenmerken van invloed en op Ondersteunende afdelingen geen één. Een
combinatie van een team dat groter is, jonger, en een kleinere aanstellingsomvang heeft draagt bij aan het ervaren
van transformationeel Leiderschapsklimaat. Een combinatie van een team dat een kleinere aanstellingsomvang
heeft, flexibeler is en zeer ervaren is, draagt bij aan het ervaren van aanwezigheid van Samenwerkingscondities. Een
combinatie ten slotte van een team dat kleiner en heterogener is, kleinere aanstellingsomvang heeft, flexibeler en
zeer ervaren is, draagt bij aan het ervaren van Kwaliteit van samenwerking.
Als we kijken naar de ideale samenstelling van een team dan zou dit team de volgende kenmerken hebben: een
jonger team, met heterogene rollen en taken, een kleinere aanstellingsomvang, flexibeler, èn zeer ervaren.
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4.4 Kwaliteitscriteria
In deze paragraaf gaan we in op de kwaliteitscriteria die door de opleidingsteams aan de factoren van invloed worden
toegekend. Als eerste worden de kwaliteitscriteria per factor omschreven en als tweede gaan we in op de wijze
waarop de kwaliteitscriteria zich manifesteren in de praktijk van de teams.

4.4.1

Kwaliteitscriteria per factor

Ondersteunende diensten
Kwaliteitscriterium

Omschrijving

Zichtbaarheid van aanbod

De mate van zichtbaarheid van het aanbod van de ondersteunende
diensten voor raadpleging en gebruik van tools, instrumenten en
onderzoeksresultaten door de teamleden.

Nabijheid en toegankelijkheid

De mate van nabijheid en toegankelijkheid van de ondersteunende diensten
als voorwaarde voor het gebruiken van deze diensten door de teamleden.

Aannemen van expertrol

De mate waarin de ondersteunende diensten een expertrol aannemen
voor het (eventueel via de teamleider) begeleiden van teams in het
interpreteren van beleidsdocumenten en onderzoeksresultaten om
daaruit gezamenlijke acties te herleiden.

Gegevens systematisch bespreken

De mate waarin de ondersteunende diensten gegevens uit beleids
documenten en onderzoek rapportages systematisch bespreken
(bijvoorbeeld jaarlijkse heisessie) met het team om daarvan afgeleid een
beperkt aantal concrete teamdoelen in de tijd af te spreken.

Sparringpartner voor leidinggevende

De mate waarin ondersteunende diensten sparringpartner zijn voor de
leidinggevende.

Leiderschapsklimaat
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Kwaliteitscriterium

Omschrijving

Fundament voor
samenwerkingsklimaat

De mate waarin de leidinggevende een fundament weet neer te
zetten voor het zelfstandig kunnen voortbouwen aan een optimaal
samenwerkingsklimaat door het team.

Omarmen expertrol ondersteunende
diensten

De mate waarin de leidinggevende de expertrol van de ondersteunende
professionals accepteert en omarmt en zich bewust is dat de input
van de ondersteunende diensten hem of haar sterken (in bijvoorbeeld
visieontwikkeling, cyclisch werken of het voeren van de dialoog met de
teamleden).

Inleven in onderwijs- en
beroepspraktijk

De mate waarin de leidinggevende zich kan inleven in de onderwijs- en
beroepspraktijk en op de hoogte is van wat daar concreet speelt.

Dienstbare leiderschapsstijl

De mate waarin de leidinggevende een dienstbare, pragmatische,
ondernemende en waarderende leiderschapsstijl hanteert waar hij of
zij omgevingsinvloeden weet te vertalen naar voor het team concrete,
haalbare en gedragen teamopdrachten.
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Begeleiden bij nemen collectieve
verantwoordelijkheid

De mate waarin de leidinggevende de teamleden weet te begeleiden in
het gemotiveerd nemen van collectieve verantwoordelijkheid.

Persoonlijke ambitie naar collectieve
ambitie

De mate waarin de leidinggevende persoonlijke ambities en krachten
weet samen te brengen naar een collectieve ambitie, waarin
gezamenlijke acties in een team worden uitgevoerd.

Stellen van prioriteiten

De mate waarin de directie en teamleider de teamleden actief
ondersteunen in het stellen van prioriteiten.

Belangstelling en waardering

De mate waarin de teamleider oprechte belangstelling en waardering
heeft voor (het werk van) de teamleden is essentieel voor de betrokkenheid en motivatie van docenten.

Samenwerkingscondities
Kwaliteitscriterium

Omschrijving

Identificatie met kaders

De mate waarin de teamleden zich als professionals weten te
identificeren met de kaders waarbinnen zij zelf het curriculum
mogen ontwikkelen en de wijze waarop het curriculum mag worden
aangeboden aan de studenten.

Gezamenlijk opstellen doelen

De mate waarin doelen en taken in het team door de teamleden
gezamenlijk worden opgesteld, verdeeld en teruggekoppeld aan elkaar.

Verantwoordelijkheid taken en
resultaten

De mate waarin teamleden verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap voelen voor de verdeelde taken in lijn met het gezamenlijke
doel en het voor iedereen duidelijk is wie aanspreekbaar is voor welke
beoogde resultaten.

Voorwaardelijkheid doel- en
taakafhankelijkheid

De mate waarin het team zich ervan bewust is dat doel- en
taakafhankelijkheid gerelateerd aan het primaire proces, voorwaardelijk
is voor een zinvolle en productieve samenwerking in het team; en de
mate waarin bij de in-en verdeling van taken deze afhankelijkheid als
uitgangspunt geldt.

Eigenaarschap voortgang en
uitwisseling doelen

De mate waarin de teamleden zich gezamenlijk als eigenaar opstellen van
de gekozen doelen en verantwoordelijkheid nemen voor de verdeelde
taken door de voortgang hierop onderling continu uit te wisselen.

Benutten bronnen bij evalueren

De mate waarin het team haar prestaties cyclisch en systematisch
evalueert aan de hand van relevante indicatoren en hierbij doelmatig
beschikbare informatie- kennisbronnen en instrumenten benut.

Openheid, veiligheid en hechtheid

De mate van openheid, veiligheid en hechtheid van de teamleden
onderling.

Overzichtelijke en concrete doelen

De mate waarin teamdoelen ter bevordering van de onderwijskwaliteit
beperkt moeten worden tot overzienbaar aantal doelen per periode en
daarbij ook zo concreet mogelijk moeten worden opgesteld.

Structureel tijd voor overleg

De mate waarin het team structureel tijd inruimt voor overleg,
bijvoorbeeld door een vast dagdeel per week in te roosteren voor
(team) overleg en ontwikkelwerk.

Samenwerken aan onderwijskwaliteit – Resultaten

39

Kwaliteit samenwerking
Kwaliteitscriterium

Omschrijving

Focus op leren van studenten

De mate van focus op het onderwijs en het leren van studenten in
teamoverleggen als een belangrijke bron voor zowel de verbetering van
de onderwijskwaliteit als een motivatie voor docenten.

Urgentiebesef, focus en prioritering

De mate waarin het team urgentiebesef heeft en weet focus aan te
brengen; en de mate waarin het team interne omstandigheden (o.a.
tijdsdruk ) en externe omstandigheden (terugloop studentenaantallen,
arbeidsmarktontwikkelingen, concurrentie in de regio) weet te vertalen
in prioriteiten ter verhoging van de onderwijskwaliteit.

Teamontwikkeling als continue proces

De mate waarin het team teamontwikkeling als een continue proces ziet
en hierbij expliciet koppelingen met de teamdoelen, het teamwerkplan
en persoonlijke ontwikkelplannen van teamleden legt.

Structurele reflectieve dialoog

De mate waarin het team zich niet laat regeren door de waan van de
dag; en de mate waarin het team structureel een reflectieve dialoog
met elkaar voert om na te gaan wat verbeterd kan worden neemt hierop
zelf de regie.

Teameffectiviteit
Kwaliteitscriterium

Omschrijving

Eigenmaken onderwijs en schoolbrede
visie

De mate waarin het team zich een stijl en ‘ritme’ weet eigen te maken
in het aanbieden van onderwijs passend bij het beroep waar zij voor
opleiden en de schoolbrede visie waarbinnen zij dienen te opereren.

Effectiviteit in termen van
onderwijskwaliteit

De mate waarin het team ‘effectief teamfunctioneren’ niet als doel op
zich beschouwt maar weegt en beoordeelt de waarde ervan in termen
van onderwijskwaliteit.

Onderwijspraktijk
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Kwaliteitscriterium

Omschrijving

Collectieve responsiviteit

De mate waarin het team als collectief weet te anticiperen op
ontwikkelingen in het veld en deze ontwikkelingen in de opleiding
weet te verwerken en aan elkaar te verbinden is bevorderlijk voor de
onderwijspraktijk.

Dialoog met studenten en werkveld

De mate waarin het team een continue dialoog voert met studenten,
docenten onderling en het praktijkveld is van essentieel belang om
tot kwalitatief goed onderwijs te komen; specifiek is de mate waarin
het team studenten raadpleegt over door het team in gang gezette
verbeteringen is een belangrijke voedingsbron over de resultaten.

Samenwerken aan onderwijskwaliteit – Resultaten

4.4.2 Manifestatie van kwaliteitscriteria
In deze paragraaf wordt beschreven hoe de eerder gepresenteerde kwaliteitscriteria zich manifesteren in de
dagelijkse onderwijspraktijk. Bij de beschrijving wordt gebruik gemaakt van drie kijkpunten, er wordt nagegaan:
1.

of de kwaliteitscriteria behorende bij een bepaalde factor in werking zijn getreden over de teams heen;

2.

of binnen een team alle kwaliteitscriteria in werking zijn getreden;

3.

in welke richting de kwaliteitscriteria uitwerken en waarom.

In de onderstaande beschrijvingen worden per factor alleen de meest opvallende zaken met betrekking tot de drie
bovengenoemde punten uitgelicht. Onder aan elke paragraaf worden ter illustratie van de kwaliteitscriteria enkele
kenmerkende tekstfragmenten in een grijs gearceerd kader geplaatst. Een gedetailleerd overzicht van hoe alle
kwaliteitscriteria in de teams uitwerken is te vinden in tabel 4.4.2.
De kwaliteitscriteria verbonden aan de factor Ondersteunende diensten worden in de praktijk weinig ervaren
door de teams. Waar ondersteunende diensten wel een positieve bijdrage hebben aan de onderwijskwaliteit richt
zich dit met name op het sparringpartner kunnen zijn voor leidinggevenden, en het met teams bespreken van
bevindingen uit onderzoek rapportages/beleidsdocumenten. Team H tekent hierbij aan dat het wenselijk is wanneer
de ondersteunende diensten niet alleen via de teamleider communiceren, maar direct met het hele team in contact
treden. Dit ontlast de teamleider en maakt de toegevoegde waarde van de ondersteunende diensten beter zichtbaar.
Ondersteunende diensten spelen soms ook een negatieve rol door instrumenten aan te leveren die instellingsbreed
en op uniforme wijze worden ingezet en daarmee niet voorzien in de specifieke behoeften van een team.

Vanuit hun resultaatverantwoordelijkheid heeft het team behoefte aan regelluw werken. Zij ervaren dat formats
en instrumenten die uniform en instellingsbreed worden ingezet, het team niet altijd dienen. Het team heeft
expliciete ideeën over hoe zij de gewenste resultaten willen behalen, en hebben behoefte aan teamgerichte
(dienende) ondersteuning vanuit HR en kwaliteitszorg. (Kwaliteitscriterium: aannemen van expertrol)
De ondersteunende diensten willen voor de teamleider gesprekspartners zijn op het vlak van
teamontwikkeling, professionalisering en onderwijsinnovatie. Tevens willen zij teams helpen om keuzes te
maken in het licht van hun team-ontwikkelplannen). Als er een vraag vanuit het team is denken zij mee.
(Kwaliteitscriterium: sparringpartner voor leidinggevende)

Alle kwaliteitscriteria gekoppeld aan de factor Leiderschapsklimaat worden door één of meerdere teams ervaren.
Echter bij geen enkel team worden alle kwaliteitscriteria ervaren. Verder valt op dat wanneer bij een team één
kwaliteitscriterium positief inwerking treedt, alle andere kwaliteitscriteria behorende bij deze factor bij dat team
ook positief in werking treden (alleen bij team G gaat dit niet helemaal op). In negatieve zin geldt dit ook. Met
name het kwaliteitscriterium ‘dienstbare leiderschapsstijl gericht op het vertalen van omgevingsinvloeden naar
hanteerbare teamopdrachten’ wordt bij veel teams ervaren. Bij vijf teams werkt dit kwaliteitscriterium positief uit
en bij twee teams negatief. Bij team G willen de teamleden dat de teamleider regie neemt en richting aangeeft, en
past een dienstbare stijl niet zo goed bij de behoeften van het team. Bij team D daarentegen is men zeer te spreken
over de coachende leiderschapsstijl van de teamleider; teamleden worden in onderlinge afstemming ingezet op
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hun kwaliteiten. Er is dus niet één type leiderschapsstijl dat een panacee biedt voor alle teams. Elk team heeft een
eigen geschiedenis, een eigen ontwikkelingsstadium, en een eigen samenstelling, de manier van leidinggeven moet
toegesneden zijn op de behoeften van het team, en deze behoeften kent verschillende dimensies (bijvoorbeeld:
directief – zelfsturing, houvast – ruimte, inhoudelijke sturing – processturing). Het kwaliteitscriterium ‘de teamleider
ondersteunt het team bij het stellen van prioriteiten’ komt weinig voor. Prioriteiten kunnen worden vastgesteld
wanneer een team een gezamenlijke ambitie heeft en weet welke stappen ze moeten nemen om die ambitie te
verwezenlijken, uit de tabel blijkt dat maar enkele teams (B & G) dit kwaliteitscriterium in werking hebben. Een ander
opvallend punt is dat leidinggevenden veelal de ondersteunende diensten niet als professionals in het vizier hebben
die hun team kunnen ondersteunen bij het werken aan onderwijskwaliteit. Dit bevestigt het eerder gepresenteerde
beeld dat de kwaliteitscriteria bij de factor ondersteunende diensten zeer spaarzaam ervaren worden. Team A heeft
de ondersteunende diensten wel in het vizier, maar daar geven de ondersteunende diensten in de ogen van de
teamleider onvoldoende invulling aan hun expertrol.

Door druk van buitenaf en externe ontwikkelingen verliest het team grip. Mede doordat de teamleider op
afstand staat en er weinig tot geen regie is op ontwikkelprocessen, heeft het team geen helikopterview.
(Kwaliteitscriterium: dienstbare leiderschapsstijl)
De leiderschapsstijl wordt bij dit team vanaf het begin als zeer prettig ervaren. De teamleider voelt zich
bij het werk dat binnen deze branche wordt uitgevoerd betrokken en kan zich daar erg goed in inleven. De
teamleider is op de hoogte wat er speelt binnen het team en onder studenten, geeft de teamleden veel
vrijheid, en voorziet ze ook van de nodige praktische suggesties. (Kwaliteitscriterium: inleven in onderwijsen beroepspraktijk)

Over alle teams heen worden alle kwaliteitscriteria gekoppeld aan de factor Condities voor samenwerking ervaren.
Elk kwaliteitscriterium op zich wordt tenminste bij vier teams ervaren. Bij de teams B, C en D worden op één na alle
kwaliteitscriteria in de praktijk ervaren. Hoewel minder sterk als bij de kwaliteitscriteria van de vorige factor, is het
ook hier het geval dat binnen de teams alle aanwezigen kwaliteitscriteria of overwegend negatief in werking treden
of overwegend positief. Opvallend is dat bij team D vrijwel alle kwaliteitscriteria positief in werking treden, echter
het kwaliteitscriterium ‘openheid, veiligheid en hechtheid van de teamleden onderling’ is op een negatieve manier in
werking. Het bijzondere is dat dit de positieve uitwerking van alle andere aanwezige kwaliteitscriteria niet in de weg
staat. Een onveilige cultuur lijkt hier hand in hand te gaan met een prestatiegerichte cultuur. Verder is opvallend dat het
kwaliteitscriterium ‘identificatie met de kaders waarbinnen de opleiding ontwikkeld kan worden’ voor de meest teams
herkenbaar aanwezig is. Bij de teams B, D en G is dit kwaliteitscriterium positief in werking, het gaat hierbij vooral om
een gekaderde vrijheid die voldoende richting geeft voor de vormgeving van het onderwijs. Dit kwaliteitscriterium
treedt op een negatieve wijze in werking wanneer de kaders te open zijn en het team te veel mogelijkheden ervaart,
zoals bij team A, F, H en I het geval is. Bij team H & I staat dat het op een positieve wijze in werking treden van andere
kwaliteitscriteria niet in weg. Deze teams geven de indruk hun eigen kaders geschapen te hebben. Deze indruk wordt
verstrekt doordat het kwaliteitscriterium ‘eigenaar van de gekozen doelen en verantwoordelijk voor de verdeelde taken’
wel positief aanwezig is. Opvallend is dat het kwaliteitscriterium ‘evalueert haar prestaties cyclisch en systematisch’ bij
de meeste teams herkend wordt in de praktijk. Wanneer dit kwaliteitscriterium positief in werking treedt is dit veelal
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gekoppeld aan de PCDA-cyclus en/of een ontwerpcyclus. Het zelf ontwerpen van onderwijs werkt lijkt systematisch
evalueren van werkzaamheden in de hand te werken. Het kwaliteitscriterium ‘structureel tijd inruimen voor overleg’
treedt bij de teams wisselend in werking. Team B, D, H en I werken met vaste overlegmomenten in een week en een
gedeeltelijk vaste agenda. Team A, C en G zijn zich er bewust van dat ze voldoende tijd in ruimen voor overleg en
afstemming veelal in de wandelgangen plaatsvindt.

De kwaliteit van de reflectieve dialoog behoeft versterking, kritisch feedback leveren en ontvangen
wordt lastig gevonden. Een cultuur van openheid, vertrouwen en leren van elkaar moet gewoner worden,
onderdeel zijn van de dagelijkse routines. (Kwaliteitscriterium: openheid, veiligheid en hechtheid)
Het team is langzaam gestart met de invoering van een nieuwonderwijsconcept en is daardoor meer cyclisch
gaan werken. De invoering van deze onderwijsfilosofie/aanpak houdt onder meer in dat in blokken/modules/
leereenheden van 5 weken wordt lesgegeven. Elke module wordt na afloop geëvalueerd en bijgesteld.
(Kwaliteitscriterium: benutten bronnen bij evalueren)

De kwaliteitscriteria verbonden aan de factor Kwaliteit van samenwerking komen allen voor in de praktijk van de teams.
Ook hier geldt dat bij geen enkel team alle bij deze factor behorende kwaliteitscriteria in werking treden. Opvallend
is dat het kwaliteitscriterium ‘het team laat zich niet regeren door de waan van de dag’ verdeeld over de teams zowel
positief als negatief in werking treedt. Wanneer dit kwaliteitscriterium positief aanwezig is, zijn teams in staat vanuit een
visie op goed onderwijs lange termijn doelen te stellen en daar op een systematisch wijze naar toe te werken. Echter
bij teams waarbij dit kwaliteitscriterium negatief in werking treedt, ervaren teams een gebrek aan overzicht op wat
er waarom moet gebeuren, en wie waar verantwoordelijk voor is. Het kwaliteitscriterium ‘het team weet interne en
externe omstandigheden te vertalen naar prioriteiten ter verhoging van de onderwijskwaliteit’ komt bij team B, C en D
positief voor. Bij deze teams is dat verbonden aan het passende leiderschap van de teamleider en/of de aanwezigheid
van een interne of externe dreiging. Terugval van studentenaantallen of toenemende concurrentie van andere
onderwijsinstellingen zijn voorbeelden van dergelijke dreigingen. De teams (A en F) waarbij dit kwaliteitscriterium
negatief in werking treedt ervaren juist een gebrek aan prioriteiten. Het gevolg hiervan is dat veel teamleden met
hetzelfde bezig zijn en dat aantal belangrijke zaken juist door niemand worden opgepakt omdat men veronderstelt
dat iemand anders dat zal doen. Het kwaliteitscriterium ‘focus op het onderwijs en het leren van studenten in teamoverleggen’ komt alleen in positieve zin voor (team B, C, F en G). Een expliciete focus op het primaire proces is
inherent aan de krachtige wijze waarop team A functioneert. Bij de teams F, G en C wordt deze focus vanuit een
externe bron ingegeven (bv Onderwijsinspectie, (kritische) evaluatiegegevens). Het kwaliteitscriterium ‘het team ziet
teamontwikkeling als een continu proces dat nooit af is’ komt alleen in negatieve zin voor bij team G voor. Dit team
geeft aan dat de geformuleerde teamdoelen alleen een papieren werkelijkheid betreffen en geen betekenis hebben
voor hun dagelijks werk. Het koppelen van persoonlijke ontwikkelingsplannen en professionaliseringsactiviteiten aan
teamdoelen en teamplannen lijken de meeste teams nog niet in hun vizier te hebben. Dit zou bij uitstek ondersteund
kunnen worden door de ondersteunende diensten, maar zoals bij de factor Ondersteunende diensten zijn zij (nog)
onvoldoende in het vizier.
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Het team heeft moeite met systematisch en cyclisch werken. Door de grotendeels ontbrekende
vergadercyclus heeft het team moeite de waan van de dag te ontstijgen. Gebruikmaken van het teamplan
en een overlegagenda om de midden- en lange termijn te bewaken komt weinig voor. (Kwaliteitscriterium:
urgentiebesef, focus en prioritering)
Het team ligt onder het vergrootglas vanwege het matige inspectie-oordeel. Verbeterdoelen waarover
consensus is in het team betreffen (1) optimale talentonwikkeling; tevredenheid/welbevinden leerling centraal,
(2) goede aansluiting op vereisten werkveld, (3) maatwerk, goede LOB, samenhang tussen curriculum,
pedagogisch/ didactisch handelen en beoordeling. (Kwaliteitscriterium: focus op leren van studenten)

Aan de factor Teameffectiviteit zijn twee kwaliteitscriteria verbonden. Over de tams heen komen beide
kwaliteitscriteria wel voor in de praktijk, het betreft echter maar een beperkt aantal teams (B, F en G). Het
kwaliteitscriterium ‘passend bij het beroep en de schoolbrede visie’ vraagt tot op zekere hoogte congruentie tussen
beiden. Teams B en G blijken in staat te zijn vanuit gegeven kaders onderwijs te ontwikkelen dat passend is voor de
studeten en het beroep waarvoor ze opleiden. Dit past bij het eerder gepresenteerde resultaat dat bij de teams B en
G het kwaliteitscriterium ‘identificatie met de kaders waarbinnen de opleiding ontwikkeld kan worden’ ook positief
aanwezig is (zie factor Samenwerkingscondities). Bij team F is het kwaliteitscriterium met betrekking tot de kaders
negatief in werking getreden. Dit team ervaart dat de kaders te abstract zijn en onvoldoende richting geven voor de
vormgeving van het onderwijs. Opvallend is dat alleen bij team B het kwaliteitscriterium ‘effectief team functioneren
ten behoeve van het leveren van onderwijskwaliteit’ in werking is getreden. Dit team heeft eigen ideeën over hoe
goed onderwijs eruit ziet en kunnen het onderwijs dat ze voor ogen hebben verwezenlijken en bijstellen omdat ze als
team goed functioneren -getuige ook de vele andere kwaliteitscriteria die positief in werking zijn bij dit team-. Van
alle teams die betrokken zijn bij dit onderzoek, vormt team B op dit punt de uitzondering.
De kwaliteitscriteria behorende bij de factor Onderwijspraktijk betreffen ‘collectieve responsiviteit’ en ‘dialoog
met studenten en werkveld’. Over alle teams heen komen beide kwaliteitscriteria voor. Bij team B, C en D is het
kwaliteitscriterium ‘collectieve responsiviteit’ op een positieve wijze in werking getreden. Deze teams hebben met
elkaar gemeen dat ze een externe gerichtheid hebben; gericht op wat de omgeving van hen vraagt en tegelijkertijd
weten deze teams ook wat ze zelf voor de omgeving willen betekenen (getuige de positieve aanwezigheid van
diverse andere kwaliteitscriteria). Bij teams F en G werkt dit kwaliteitscriterium juist negatief uit. Deze teams
geven aan geen grip te hebben op externe ontwikkelen en verliezen zich veelal in de dagelijkse gang van zaken. Het
kwaliteitscriterium ‘dialoog met studenten en werkveld’ komt beperkt voor (alleen bij teams H en I). Deze teams
slagen er in de stem van studenten door te laten werken in de vormgeving van hun onderwijs.
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Het team heeft weinig grip op grotere ontwikkelingen met veel impact. Ook in dat proces werkt het
team in de waan van de dag: het onderwijs van morgen is de dag ervoor nog niet helemaal ontwikkeld.
(Kwaliteitscriterium: collectieve responsiviteit)
Bij de ontwikkeling en beoordeling van de onderwijskwaliteit betrekt het team op actieve wijze studenten
via jaarlijkse panelgesprekken, docentevaluaties en evaluaties van de leereenheden. Studenten voelen zich
hierdoor gehoord en serieus genomen. (Kwaliteitscriteria: dialoog met studenten en werkveld)

Uit de uitwerking van de kwaliteitscriteria komt het volgende algemene beeld naar voren.
Op het kwaliteitscriterium ‘zichtbaarheid van aanbod’ na, komen over alle teams heen alle kwaliteitscriteria positief
dan wel negatief voor. De kwaliteitscriteria vormen in die zin een betekenisvol kader om uitspraken te doen over hoe
het in de teams gesteld is met het samenwerken aan onderwijskwaliteit.
Bij geen van de individuele teams zijn alle kwaliteitscriteria in werking getreden, bij team B en C komen de meeste
kwaliteitscriteria voor, bij teams E en F de minste. De kwaliteitscriteria zijn niet bij alle teams in dezelfde mate in het
vizier. In de dagelijkse onderwijspraktijk van de teams manifesteren bepaalde kwaliteitscriteria zich in het geheel
niet (dat wil zeggen, met behulp van het in dit onderzoek gehanteerde instrumentarium worden ze niet opgemerkt).
Dit betekent overigens niet dat deze kwaliteitscriteria er voor die teams niet toe doen. Het kan zijn dat bepaalde
kwaliteitscriteria zich pas voordoen wanneer eerst andere voorwaardelijke kwaliteitscriteria in werking zijn getreden.
Binnen de teams komen de aanwezigen kwaliteitscriteria overwegend positief (B, C, D, H en I) of negatief voor
(A, E en F), alleen team G laat een licht wisselend positief en negatief beeld zien. De indruk ontstaat dat de
kwaliteitscriteria sterk met elkaar samenhangen. De aanwezigheid van positieve kwaliteitscriteria wekt het in werking
treden van andere positieve kwaliteitscriteria in de hand. Voor het negatief inwerking treden van kwaliteitscriteria
geldt dit ook. Bij het team dat een licht wisselend beeld laat zien lijken de negatieve kwaliteitscriteria logisch
met elkaar samen te hangen (o.a. gemis aan sturing van leidinggevende - onvoldoende tijd voor overleg - waan
van de dag regeert - weinig oog voor externe omstandigheden). Tevens lijken de positieve kwaliteitscriteria met
elkaar samen te hangen (o.a. collectieve verantwoordelijkheid - collectieve ambitie – eigenaarschap voortgang en
uitwisseling doelen – overzichtelijke en concrete doelen - focus op leren van studenten).
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Tabel 4.4.2 Gedetailleerd overzicht van hoe alle kwaliteitscriteria in de teams uitwerken

Factor

Kwaliteitscriteria

Ondersteunende
diensten

Zichtbaarheid van aanbod
Nabijheid en toegankelijkheid

A

B

C

D

E

F

G

-

Sparringpartner voor
leidinggevende

1

+

Fundament voor
samenwerkingsklimaat

-

Omarmen expertrol
ondersteunende diensten

-

+

-

+

Begeleiden bij collectieve
verantwoordelijkheid
Persoonlijke ambitie naar
collectieve ambitie

-

Stellen van prioriteiten

-

Belangstelling en waardering

+

+

+

+

++

-

-

+

+

3

+

5

-

-

++

+

4

+

+

7

+

3

+

6
2

+

+

+

++
+

+

-

Verantwoordelijkheid taken en
resultaten

-

+

+

+

Voorwaardelijkheid doel- en
taakafhankelijkheid

-

+

+

++

-

Eigenaarschap voortgang en
uitwisseling doelen

-

++

+

+

+

Benutten bronnen bij evalueren

-

--

+

+

Openheid, veiligheid en
hechtheid

+

+

-

Overzichtelijke en concrete
doelen

+

-

+

+

-

++

-

2

+

Gezamenlijk opstellen doelen

Structureel tijd voor overleg
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-

+

++

+

Dienstbare leiderschapsstijl

+

1

Inleven in onderwijs- en
beroepspraktijk

Identificatie met kaders

Tot.

1

Gegevens systematisch
bespreken

Samenwerkingscondities

I

0

Aannemen van expertrol

Leiderschaps
klimaat

H

-

3

-

+

-

8

-

+

4

++

6
6
+

+

8

++

++

9

++

6

+

+

6

+

++

8

+
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Factor

Kwaliteitscriteria

Kwaliteit van
samen-werking

Focus op leren van studenten
Urgentiebesef, focus en
prioritering

A

-

B

C

+

+

+

+

D

++

E

Teameffectiviteit

Onderwijs-praktijk

-

+

Eigenmaken onderwijs en
schoolbrede visie

+

Effectiviteit in termen van
onderwijskwaliteit

++

Collectieve responsiviteit

+

+

G

+

+

13

23

I

+

Tot.
4
6

-

1

-

5

-

+

3
2

++

+

-

-

Dialoog met studenten en
werkveld
Totaal

H

-

Teamontwikkeling als continue
proces
Structurele reflectieve dialoog

F

18

21

7

9

11

6
+

+

13

15

2

+: kwaliteitscriterium doet zich positief voor
- : kwaliteitscriterium doet zich negatief voor
++: kwaliteitscriterium doet zich 2 keer positief voor
- -: kwaliteitscriterium doet zich 2 keer negatief voor

Samenwerken aan onderwijskwaliteit – Resultaten

47

5

48

Samenwerken aan onderwijskwaliteit – Resultaten

5

Conclusies en
aanbevelingen
Samenwerken aan onderwijskwaliteit – Resultaten

49

5

Conclusies en aanbevelingen
In voorliggend onderzoek stonden drie onderzoeksvragen centraal. In dit hoofdstuk formuleren we een antwoord op
elk van de onderzoeksvragen.
1. Welke factoren zijn van invloed bij het samen werken aan onderwijskwaliteit?
Bij het samenwerken aan onderwijskwaliteit door opleidingsteams, zijn zes factoren van invloed. Als eerste,
ondersteuningsvormen die direct en/of indirect kunnen bijdragen aan het (samen)werken aan onderwijskwaliteit
door opleidingsteams (Ondersteunende afdelingen). Als tweede transformationeel leiderschap van de direct
leidinggevende van het team (Leiderschapsklimaat). Als derde condities (organisatorische condities en/of
teamprocessen) die de samenwerking binnen opleidingsteams bevorderen (Samenwerkingscondities). Als vierde
kenmerken van samenwerking(sactiviteiten) die een positief effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs
(Kwaliteit van de samenwerking). Als vijfde de gepercipieerde effectiviteit van functioneren van het opleidingsteam
(Teameffectiviteit). Als zesde, ten slotte, onderwijs met kenmerken van het beroepsonderwijs, zoals instructie, de
relatie met de onderwijspraktijk en differentiatie (Onderwijspraktijk).
2. In hoeverre en hoe hangen deze factoren van invloed met elkaar samen?
Er is een positieve samenhang tussen de factoren van invloed. We vonden de volgende statistisch significante
effecten. Er bleek een zwak effect van Leiderschapsklimaat op Samenwerkingscondities, van Leiderschapsklimaat op
Kwaliteit van samenwerking, van Kwaliteit samenwerking op Onderwijspraktijk en ten slotte van Teameffectiviteit op
Onderwijspraktijk. We vonden een gemiddeld effect van Ondersteunende afdelingen op Samenwerkingscondities en
van Samenwerkingscondities op Teameffectiviteit. Een sterk effect vonden we van Ondersteunende afdelingen op
Leiderschapsklimaat en van Kwaliteit samenwerking op Teameffectiviteit. Er was een zeer sterk effect, tenslotte, van
Samenwerkingscondities op Kwaliteit samenwerking.
De gevonden effecten impliceren het volgende.
Ondersteuning door de Ondersteunende afdelingen is een belangrijke voorwaarde voor het ervaren van een
Leiderschapsklimaat en een voorwaarde voor het ervaren van Samenwerkingscondities. De aanwezigheid van
Samenwerkingscondities is een belangrijke voorwaarde voor de Kwaliteit van samenwerking en een voorwaarde voor
Teameffectiviteit. Kwaliteit van samenwerking is op haar beurt een belangrijke voorwaarde voor Teameffectiviteit. De
zwakke effecten zijn in mindere mate van belang. Hoewel Onderwijspraktijk in het pad-model in mindere mate een
rol van belang speelt, laten de regressieanalyses zien dat er wel degelijk een effect is van zowel Teameffectiviteit op
Onderwijspraktijk als van Kwaliteit samenwerking op Onderwijspraktijk. Dit ondersteunt onze conclusie ten aanzien
van de eerste onderzoeksvraag.
Teamkenmerken hebben met name invloed op de factoren transformationeel Leiderschapsklimaat, Samenwerkings
condities en Kwaliteit van de samenwerking. Een team dat groter is, jongere teamleden heeft, met heterogeen
opleidingsniveau en een kleinere gemiddelde aanstellingsomvang, lijkt voorwaardelijk voor het ervaren van
een transformationeel Leiderschapsklimaat. Een team met heterogeen opleidingsniveau, kleinere gemiddelde
aanstellingsomvang, en de combinatie van ervaren teamleden die niet allemaal al lang in hetzelfde team werken
lijkt voorwaardelijk voor het ervaren van de aanwezigheid van Samenwerkingscondities. Ten slotte lijkt een team
met kleinere teamgrootte, heterogeen opleidingsniveau, heterogene rol en taakverdeling, en de combinatie van
ervaren teamleden die niet allemaal al lang in hetzelfde team werken voorwaardelijk voor de ervaren Kwaliteit van
samenwerking.
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Het ‘ideale’ team heeft de volgende kenmerken: (a) een jonger team waarin minder dan 60% ouder is dan 45 jaar
(leeftijd), (b) een heterogeen team waarin minder dan 60% van de teamleden dezelfde rollen en taken uitvoert (variëteit
in rollen en taken), (c) een kleinere aanstellingsomvang van gemiddeld kleiner dan .85 fte (aanstellingsomvang), (d)
flexibeler team waarin teamleden gemiddeld minder dan 10 jaar werkzaam zijn (teamstabiliteit), en, tot slot, zeer ervaren
met teamleden die gemiddeld 22 jaar of meer werkzaam zijn in het onderwijs (onderwijservaring).
3. Aan welke kwaliteitscriteria moeten de factoren volgens opleidingsteams voldoen?
Aan elke factor is een aantal kwaliteitscriteria verbonden, die in een positieve of negatieve hoedanigheid door de
teams herkend worden bij het samenwerken aan onderwijskwaliteit.
Bij de factor Ondersteunende afdelingen worden door de teams met name de volgende kwaliteitscriteria ervaren;
(1) gegevens systematisch bespreken en (2) sparringpartner voor leidinggevende. Voor teams is het van belang dat
ondersteunende afdelingen gegevens uit beleidsdocumenten en onderzoek-rapportages systematisch met hen
bespreken. De teamleider speelt een belangrijke rol bij het destilleren van focuspunten uit deze gesprekken. Om de
relevantie en voortgang van deze focuspunten te waarborgen vinden teams het van belang dat ondersteunende
afdelingen als een sparringpartner voor de teamleider kunnen fungeren.
Bij de factor Leiderschapsklimaat zijn de kwaliteitscriteria (1) fundament voor samenwerkingsklimaat, (2) dienstbare
leiderschapsstijl en (3) persoonlijke ambitie naar collectieve ambitie in de praktijk het meest herkenbaar. Teams zien een
belangrijke rol weggelegd voor de teamleider bij het realiseren van een optimaal samenwerkingsklimaat. Tevens waarderen
teams het wanneer de teamleider een dienstbare, pragmatisch en waarderende stijl van leidinggeven hanteert zodat teams
zich ‘zonder gedoe’ kunnen richten op realiseren van hun taakstelling. Daar komt bij dat teams het op prijs stellen wanneer
de teamleider erop stuurt dat individuele ambities zoveel mogelijk aan de ambities van het collectief verbonden worden.
Bij de factor Samenwerkingscondities spelen in de praktijk van de teams met name de volgende kwaliteitscriteria
een rol; (1) identificatie met kaders, (2) eigenaarschap voortgang en uitwisseling doelen en (3) structureel tijd voor
overleg. Teams vinden het bij samenwerking van belang dat ze zich kunnen verhouden tot kaders die richting geven
aan hun teamdoelstellingen en hun dagelijkse werk. Het ervaren van eigenaarschap, en het kunnen/willen nemen
van verantwoordelijkheid voor opdrachten die voortvloeien uit de teamdoelstellingen blijkt ook een belangrijk
kwaliteitscriterium bij deze factor. Vanzelfsprekend vraagt dit afstemming; structureel tijd kunnen inruimen voor
overleg is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.
Kwaliteitscriteria bij de factor Kwaliteit samenwerking die de opleidingsteams het meest herkennen in de eigen
praktijk betreffen (1) urgentiebesef, focus en prioritering en (2) structurele reflectieve dialoog. Teams geven aan dat
het willen vertalen van relevante ontwikkelingen binnen en buiten het team naar prioriteiten ter verhoging van de
onderwijskwaliteit een belangrijk kwaliteitscriterium is bij deze factor. Tevens is het voor de kwaliteit van samenwerking
van belang dat het team in staat is het eigen functioneren onder de loep te nemen en verbeteracties te formuleren.
Het dominante kwaliteitscriterium ten aanzien van de factor Teameffectiviteit, in de ogen van teams, betreft eigen maken
onderwijs en schoolbrede visie. Het ontwikkelen van onderwijs dat passend is voor het beroep en dat tegelijkertijd recht
doet aan de visie van de onderwijsinstelling wordt door teams als belangrijk criterium voor hun effectiviteit ervaren.
Ten slotte, het kwaliteitscriterium collectieve responsiviteit springt bij de factor Onderwijspraktijk voor teams het meest
in het oog. Voor teams is het kunnen anticiperen op ontwikkelingen in het veld en vertalen van deze ontwikkelingen naar
voor de studenten attractief onderwijs een belangrijk criterium bij het verbeteren van hun onderwijspraktijk.
Figuur 5.1 laat de samenhang tussen factoren van invloed op het samenwerken aan onderwijskwaliteit zien, alsmede
de kwaliteitscriteria die teams stellen aan de factoren.
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Figuur 5.1. Factoren van invloed en kwaliteitscriteria
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5.2 Aanbevelingen voor de praktijk
5.2.1

Teams

Taal voor het samenwerken aan onderwijskwaliteit
De samenhangende factoren uit het conceptueel model (ondersteunende afdelingen, leiderschapsklimaat,
samenwerkingscondities, kwaliteit samenwerking, teameffectiviteit en onderwijspraktijk) geven teams inzicht
in de complexiteit van hun opdracht om met elkaar en ondersteunende afdelingen aan de verbetering van hun
onderwijs te werken. Het kader heeft voor teams een analytische waarde doordat (1) centrale factoren van elkaar
onderscheiden kunnen worden, en (2) de samenhang tussen deze factoren inzichtelijk gemaakt is. Het belang van
dit conceptueel model is dat het teams en ondersteunende diensten in staat stelt zich een gezamenlijk beeld te
vormen van wat samen werken aan onderwijskwaliteit inhoud. Dit voorkomt dat een gesprek over zo’n complex
onderwerp verzand in een Babylonische spraakverwarring, en een heldere focus kan krijgen. Daar komt bij dat
de kwaliteitscriteria behorende bij de factoren inzicht geven in de kwaliteit van de uitwerking van de factoren.
Bijvoorbeeld, de factor ondersteunende afdelingen heeft vanuit het oogpunt van de teams een meer positieve
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uitwerking wanneer de ondersteunende diensten zichtbaar, toegankelijk en sparingspartner zijn. De factoren maken
voor teams helder wat onder samenwerken aan onderwijskwaliteit in het mbo verstaan kan worden (conceptuele
verheldering), kwaliteitscriteria maken inzichtelijk met welke kwaliteit(en) deze factoren zich in de onderwijspraktijk
van de teams manifesteren (evaluatieve duiding).
De basis op orde en dan de rest
De regressieanalyse laat zien dat de sterkste relatie aanwezig is tussen de factoren samenwerkingscondities, kwaliteit
samenwerking en team effect. Tegelijkertijd laat de regressieanalyse zien dat alle factoren met een of meerdere
factoren samenhangen. De praktische implicatie van deze analyse is dat het teams in staat stelt prioriteiten te
stellen wanneer ze het samen werken aan onderwijskwaliteit willen verbeteren. De analyse leert dat teams eerst hun
condities voor samenwerking op orde moeten hebben. Uit de kwaliteitscriteria behorende bij deze factor blijkt het
(in de ogen van de teams) van primair belang, dat teams: zich kunnen identificeren met de kaders waarbinnen de het
onderwijs ontworpen moet worden, doelen helder formuleren, taken transparant verdelen, een reflectieve dialoog
over hun samenwerking voeren, onderling een open en veilige band met elkaar aangaan, prioriteiten kunnen stellen
en tijd inruimt voor overleg. Wanneer deze kwaliteitscriteria op orde zijn heeft dat voorts invloed op de kwaliteit van
de samenwerking en teameffect. Deze invloed is niet een autonoom proces, dat zich buiten de invloedsfeer van teams
voltrekt. De kwaliteitscriteria (bijvoorbeeld het kunnen vertalen van externe ontwikkelingen naar prioriteiten voor hun
eigen onderwijs, en het kunnen verbinden van team-functioneren aan onderwijskwaliteit) behorende bij deze factoren
kunnen teams als aangrijpingspunten gebruiken om deze factoren een positieve uitwerking te laten hebben.
Transformationeel leiderschap
Het model laat zien dat de factor leiderschapsklimaat (in beperkte mate) positief samenhangt met condities
voor samenwerking en kwaliteit van samenwerking. Hieruit valt af te leiden dat het leiderschapsklimaat (in de
vragenlijst gericht op het functioneren van de teamleider) dienstbaar is aan twee factoren die op hun beurt positief
samenhangen met teameffect. Hiermee wordt het belang van een teamleider onderstreept en tegelijkertijd blijkt
dat een teamleider ook ‘maar’ een onderdeel van het geheel vormt wanneer het gaat om samen werken aan
onderwijskwaliteit. In de ogen van teams is het voor een goed leiderschapsklimaat van belang dat de teamleider een
heldere visie ontwikkelt, zich hierbij laat informeren en verhoudt tot andere actoren (CvB, ondersteunende diensten,
en teamleden), vertrouwd is met de dagelijkse onderwijspraktijk, waarderend kan (bege)leiden, het team kan
samenbinden en hoofdzaken van bijzaken weet te onderscheiden. Deze kenmerken van leiderschap vertonen sterke
overeenkomsten met de wijze waarop transformationeel leiderschap in dit onderzoek is beschreven. Het inzetten
op het ontwikkelen van leiderschapscompetenties bij teamleiders die verband houden met boevengenoemde
kwaliteiten verdient aanbeveling voor het samenwerken aan onderwijskwaliteit in het mbo.

5.2.2

Ondersteunende afdelingen

Positionering
In het conceptueel model blijkt dat ondersteunende diensten veel invloed hebben op het leiderschapsklimaat en
samenwerkingscondities. Het belang van de ondersteunende diensten voort het samenwerken aan onderwijskwaliteit
is dus van groot belang. In de vragenlijst is deze factor op een vrij ‘klassieke’ wijze geoperationaliseerd; de
ondersteunende diensten als aanbodgerichte toeleverancier van informatie. Echter in de ogen van de teams is
er nog aantal kwaliteitscriteria die niet in de vragenlijst zijn ondervangen, maar wel van belang worden gevonden
voor een positieve uitwerking van deze factor. Vanuit de teams wordt aangegeven dat het van belang is dat de
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ondersteunende afdelingen zichtbaar en toegankelijk zijn. De indruk ontstaat de ondersteunende diensten nu veelal
via de teammanager met het team in contact staan. In aansluiting hierop vinden teams dat de ondersteunende
diensten zich als specialistische gesprekspartner kunnen opstellen over onderwerpen (bijvoorbeeld het ontwikkelen
van teamplannen, ontwerpen van curriculum, in kaart brengen van professionaliseringswensen en -mogelijkheden)
die betekenisvol zijn voor dagelijkse onderwijspraktijk van teams. De uitdaging voor ondersteunende diensten is zich
meer proactief, vraaggericht en dialogisch met de teams te verbinden.
Samen werken aan onderwijskwaliteit
Ondersteunende diensten zouden teams kunnen ondersteunen om samen te werken aan onderwijskwaliteit, niet
alleen binnen de teams maar ook tussen teams. De factoren en de kwaliteitscriteria die in dit onderzoek naar
voren zijn gekomen kunnen helpen bij het ontwikkelen van een instrumentarium voor collegiale visitaties (peer
audits). Op deze wijze kunnen teams aan de hand van 6 kijkpunten (factoren) met gekoppelde kwaliteitscriteria
(kwaliteitscriteria) elkaar ondersteunen bij het verbeteren van onderwijskwaliteit.

5.2.3

Bestuurders

Grip op teams en onderwijskwaliteit
Bestuurders moeten zich altijd verhouden tot de vraag hoe zij teams op zo’n manier in stelling kunnen brengen
dat de teams optimaal kunnen bijdragen aan verwezenlijken van organisatie doelstellingen. Het conceptuele kader
en kwaliteitscriteria maken inzichtelijk wat er voor zorgt dat het ene team optimaal functioneert en daarmee een
bijdrage levert aan de doelstellingen van de organisatie en het andere team maar niet op gang wil komen. Het
kader en de kwaliteitscriteria geven bestuurders een instrument in handen om teamfunctioneren in relatie tot
onderwijskwaliteit beter te begrijpen. Dit begrip stelt hen vervolgens beter in staat om na te op welke factoren zij
het meeste invloed uit kunnen oefenen. De factor leiderschapsklimaat en condities voor samenwerking springen
het meest in het oog. Bestuurders hebben sterke invloed op wat er vanuit de door hun ontwikkelde strategische
kaders meer of minder in de organisatie gewaardeerd wordt. Tevens hebben zij directe invloed op wijze waarop de
organisatie gestructureerd wordt. Op beide punten worden in het licht van samen werken aan onderwijskwaliteit
verder ingegaan:
Richtinggevende kaders
De belangrijkste factor bij het samen werken aan onderwijskwaliteit betreft condities voor samenwerking. Een
belangrijke taak van de bestuurders is het scheppen van condities waarbinnen onderwijsteams optimaal kunnen
functioneren. Teams geven bij deze factor aan dat het kunnen werken binnen kaders die richting geven en
tegelijkertijd voldoende ruimte laten om responsief (d.w.z. ruimte laten om bij de vormgeving van hun onderwijs
in te kunnen spelen op relevante interne en externe ontwikkelingen) onderwijs te kunnen verzorgen van groot
belang is. Een richtinggevend en voldoende open kader is ook voor het leiderschapsklimaat van belang, omdat
dat de teamleider helpt verbinding te maken tussen de strategische wensen van het bestuur en de operationele
wensen van het team. Een vruchtbare verbinding tussen het strategische en operationele niveau vormt een
belangrijk bestanddeel van de factor leiderschapsklimaat. Aan bestuurders de schone taak een dergelijk kaders te
ontwikkelen en te laten voeden door alle lagen van de organisatie.
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(Her)ontwerp van de organisatie
De opbrengsten van dit onderzoek kunnen bestuurders helpen bij de inrichting van de organisatie met het oog
op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Op basis van de wetenschap dat er 6 samenhangende factoren
met bijbehorende kwaliteitscriteria zijn die een rol spelen bij het samenwerken aan onderwijskwaliteit, kunnen
bestuurders aanpassingen maken in het ontwerp van hun organisatie. Ten eerste vraagt dit een grondige analyse
van hoe het met deze factoren in de huidige organisatie gesteld is. Op basis hiervan kunnen gerichte interventies
worden voorgesteld die tot doel hebben bepaalde factoren met meer kracht in de organisatie naar voren te
laten komen. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de ondersteunende afdelingen onvoldoende zichtbaar zijn voor
de teams, dan zou de interventie gericht moeten zijn op het oplossen van dat probleem (denk aan andere
doelstellingen voor de ondersteunende afdelingen of het (deels) integreren van ondersteunende diensten in de
opleidingsteams).

5.3 Aanbevelingen voor beleid
Integraal perspectief
De uitkomsten van dit onderzoek onderstrepen dat het werken aan onderwijskwaliteit binnen mbo-instellingen een
complexe, dynamische aangelegenheid is waarbij primaire en secundaire procesessen en condities op geïntegreerde
wijze samenhangen en voortdurend op elkaar in werken. Bij het ontwikkelen en evalueren van beleid richting scholen
is het zaak dit steeds voor ogen te houden en er rekenschap van te geven dat geïsoleerde, eenzijdig gerichte
benaderingen of acties, weinig of geen zoden aan de dijk zullen zetten. Bijvoorbeeld: beleidsmaatregelen van
overheid of brancheorganisaties (MBO Raad) om de professionaliteit van opleidingsteams te vergroten, teneinde
een hogere graad van onderwijskwaliteit te realiseren, zullen niet het gewenste effect sorteren als niet gelijktijdig
de faciliterende rol van de (team)leiding en de ondersteunende diensten wordt meegenomen. Hetzelfde geldt
voor het Inspectietoezicht: om tot een weloverwogen oordeel te komen over de factoren die de staat van de
onderwijskwaliteit in het mbo beïnvloeden, is zo’n integrale bril geboden.
Verrijking kennisbasis lerarenopleiding
Het verdient aanbeveling om in de tweedegraads lerarenopleidingen gericht aandacht te besteden aan dit integrale
en dynamische karakter van samenwerken aan onderwijskwaliteit in het mbo, zodat toekomstige leraren met de
juiste bagage, kijkkaders en verwachtingspatronen de opleidingsteams van het mbo binnenstappen. De opbrengsten
uit voorliggend onderzoek kunnen het curriculum van de tweedegraads lerarenopleiding, zoals beschreven in de
generieke kennisbasis, kunnen voeden. In het addendum generieke kennisbasis tweedegraads lerarenopleidingen:
focus op beroepsgericht onderwijs (Aalsma, Van Kan, de Bruijn, & Van den Berg, 2013) is al wel aandacht voor
aspecten als extended teams, begrip professionele docent in het mbo, en hybride leeromgeving. Onze bevindingen
vormen hier een actuele aanvulling op.
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5.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Robuustheid model testen
In dit onderzoek is gebleken dat de factoren van het conceptuele allemaal positief met elkaar samenhangen en
is met behulp van de SEM-analyse inzichtelijk gemaakt hoe factoren elkaar beïnvloeden. Het meest opvallende is
dat Ondersteunende afdelingen een positieve invloed heeft op Leiderschapsklimaat, Samenwerkingscondities een
positieve invloed heeft op Kwaliteit samenwerking en ten slotte de Kwaliteit van samenwerking een positief invloed
heeft op Teameffectiviteit. Omdat in dit onderzoek met een beperkt aantal teams is gewerkt (n=9) verdient het
aanbeveling de robuustheid van het model in een grootschalig onderzoek te testen.
Ontwerp van een zelfevaluatie-instrument
De opbrengsten uit dit onderzoek kunnen in een ontwerponderzoek de basis vormen voor de ontwikkeling van een
zelfevaluatie instrument gericht op de vraag hoe er in het team samengewerkt wordt aan onderwijskwaliteit. De
factoren met de daarbij behorende kwaliteitscriteria kunnen daarbij fungeren als kijkpunten in een instrumentarium
dat teams zowel een feedback- als een dialoogfunctie biedt (Ros & van den Bergh, 2014). Aanvullend is onderzoek
wenselijk dat inzichtelijk maakt welk type interventies met welke effectieve kenmerken bijdragen aan de een
krachtige uitwerking van de factoren (gericht op teams, ondersteunende afdelingen, opleidingsmanagers, en
bestuurders); de kwaliteitscriteria verbonden aan de factoren kunnen hiervoor een mooi startpunt vormen.
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1

Interviewleidraad
Topiclist docenten
Betekenisgeving
1. Wat verstaan jullie onder onderwijskwaliteit?
A. Doelen
2. Welke doelen ten aanzien van onderwijskwaliteit staan in jullie teamplan?
B. Huidige aanpak
3. Hoe pakken jullie als team het verbeteren van de onderwijskwaliteit aan?
C. Evaluatie van huidige aanpak
4. Wat is goed en minder goed aan deze aanpak?
D. Ondersteuning
5. Welke ondersteuning ervaren of krijgen jullie bij het werken aan onderwijskwaliteit?
E. Verantwoordelijkheid
6. Kunnen jullie voor de volgende ‘rollen’ aangeven, op welke wijze zij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van
het onderwijs?
7. Hebben jullie nog aanvullingen?

Topiclist direct leidinggevende
A. Betekenisgeving
1. Wat versta jij onder onderwijskwaliteit?
B. Doelen
2. Welke doelen ten aanzien van onderwijskwaliteit staan in jullie teamplan?
C. Huidige aanpak
3. Hoe pakken jullie/ het team het verbeteren van de onderwijskwaliteit aan?
D. Evaluatie van huidige aanpak
4. Wat is goed en minder goed aan deze aanpak?
E. Ondersteuning
5. Welke ondersteuning krijgt het team bij het werken aan onderwijskwaliteit?
F. Verantwoordelijkheid
6. Kun je voor de volgende ‘rollen’ aangeven, op welke wijze zij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het
onderwijs?
7. Heb je nog aanvullingen?
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Topiclist HR, kwaliteitszorg, informatiemanagement
A. Betekenisgeving
1. Wat verstaan jullie onder onderwijskwaliteit?
B. Doelen
2. Welke doelen ten aanzien van onderwijskwaliteit staan in jullie beleidsplan?
C. Huidige aanpak docententeam en evaluatie
3. Hebben jullie een idee van hoe het docententeam/docententeams het werken aan onderwijskwaliteit
aanpakken?
4. Wat is goed en minder goed aan deze aanpak?
D. Huidige aanpak HR, kwaliteitszorg en informatiemanagement
5. Op welke wijze werken jullie aan de onderwijskwaliteit? Leveren jullie een bijdrage aan de kwaliteit van het
onderwijs?
6. Welke informatie en/of bronnen gebruiken jullie daarbij (bijvoorbeeld leerling-prestaties)
7. Welke instrumenten gebruiken jullie daarbij?
D. Ondersteuning
8. Welke ondersteuning krijgen docententeams volgens jullie bij het werken aan onderwijskwaliteit?
9. Op welke wijze ondersteunen jullie en de teammanagers de teams bij het werken aan onderwijskwaliteit?
E. Verantwoordelijkheid
10. Kunnen jullie voor de volgende ‘rollen’ aangeven, op welke wijze zij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van
het onderwijs?
11. Hebben jullie nog aanvullingen?
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2

Observatie-instrument
Logboek ‘samen werken aan onderwijskwaliteit’
De onderzoekers observeren een bijeenkomst waarbinnen docenten werken aan onderwijskwaliteit en vullen na
afloop van de observatie een logboek in dat is ontwikkeld op basis van de principes voor kwaliteitsverbetering. Tijdens
de observatie wordt een procesbeschrijving gemaakt.

Naam onderzoeker:
Naam teammanager:
Naam team:
Datum:
Teamleden aanwezig:
Teamleden afwezig:
Duur bijeenkomst (minuten):

A. Overzicht van de bijeenkomst
1. Wat zijn de agendapunten en hoe worden deze aan de orde gesteld?
2. Wat is de kwaliteit van de agenda? (formele/informele agenda, etc.)
3. Welke onderwerpen zijn aan bod gekomen? / Welke inhouden stonden centraal? (wel of niet overeenkomstig met
de agenda?)
4. Geef per onderwerp aan, welke werkvormen werden gehanteerd en/of welke activiteiten er plaats vonden
5. Geef aan hoeveel tijd er besteed is aan elk van de onderwerpen en/of waar de meeste tijd aan besteed is (bijv. met
een pijltje)
B. Doelgerichtheid
1. Welke doelen staan centraal tijdens de bijeenkomst?
2. Hoe komt de doelgerichtheid naar voren? (bepaald richting, focus)
Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (agenda, genoemd, etc.)
3. Zijn de docenten eensgezind over de doelen? (gezamenlijk doel)
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
4. Voelen docenten zich verantwoordelijk voor het behalen van de doelen? (gedeelde verantwoordelijkheid)
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
5. Komen er prestatie- en resultaatafspraken naar voren?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
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C. Systematisch en cyclisch werken (het gaat om indicaties)
1. Wordt er systematisch en cyclisch gewerkt aan doelen?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
2. Wordt er vooruit en/of teruggeblikt op te nemen en/of genomen stappen?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
3. Is de bijeenkomst goed georganiseerd? Is de structuur helder? (systematisch)
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
4. Wordt de PDCA-cyclus gehanteerd?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
5. Wordt duidelijk waar in de cyclus het team zich bevindt (agenda, genoemd, etc.)
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
6. Worden er gegevens benut en/of gebruikt?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
Welke gegevens worden benut?
Hoe worden de gegevens benut?
D. Kritische en reflectieve dialoog Team
1. Wordt de kwaliteit van het onderwijs bediscussieerd?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
2. Worden de doelen bediscussieerd?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
3. Worden de te behalen/na te streven resultaten bediscussieerd?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
4. Worden werkwijzen/aanpakken van docenten in de onderwijspraktijk bediscussieerd?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
5. Wordt er gereflecteerd op het eigen handelen en/of het handelen van collega’s?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
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6. Worden de achterliggende percepties van docenten bediscussieerd?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)

E. Dialoog Team met HRM, kwaliteitszorg en/of informatiemanagement (indien van toepassing)
1. Worden opvattingen/percepties t.a.v. rollen, taken en verantwoordelijkheden samen bediscussieerd?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
2. Worden verwachtingen naar elkaar uitgesproken?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)

F. Samenwerken - Gedeelde verantwoordelijkheid
1. Is er ruimte voor alle docenten om te participeren in gesprekken en/of discussies?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
2. Is iedereen betrokken (dit kan ook luisteren zijn)
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
3. Worden beslissingen gezamenlijk genomen?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
4. Denken docenten met elkaar (dilemma’s) mee?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)

G. Samenwerken – Open en heldere communicatie
1. Worden er afspraken gemaakt voor de volgende keer (helderheid en duidelijkheid / vs doelgerichtheid)
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
2. Worden verwachtingen naar elkaar uitgesproken? (helderheid en duidelijkheid)
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
3. Spreken docenten (spreekt men) naar elkaar uit wat hen dwars zit? (eerlijkheid en directheid)
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
4. Spreken docenten elkaar aan op elkaars verantwoordelijkheden (eerlijkheid en directheid)
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ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
5. Gaat men adequaat om met conflicten?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
6. Is de informatievoorziening adequaat verzorgt?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
H. Samenwerken – Respect voor elkaars verschillen (vertrouwen)
1. Is er ruimte voor verschillen in denken en doen?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
2. Worden minder sterke punten van elkaar geaccepteerd?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
3. Wordt ervoor gezorgd dat een ieder zich gewaardeerd voelt.
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
4. Wordt bewaakt dat iedereen betrokken wordt?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)

I. Samenwerken – Flexibel aanpassen
1. Wordt er afstemming gezocht met de omgeving van het team?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
2. Past het team zich aan, aan veranderende omstandigheden?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
3. Staat het team open voor nieuwe dingen?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
4. Gaat het team flexibel om met fouten (ervan leren)?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)

Samenwerken aan onderwijskwaliteit – Interviewleidraad

67

J. Samenwerken – Initiatief tonen
1. Spreken docenten hun ideeën uit? Brengen docenten hun ideeën naar voren?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
2. Komen docenten met voorstellen?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
3. Worden er daden aan woorden gekoppeld?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
4. Nemen docenten het voor elkaar op?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
5. Bewaken docenten het gezamenlijke resultaat?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
K. Samenhang (achtbaanmodel) (het gaat om indicaties)
1. Worden de doelen gerelateerd aan team-overstijgende doelen, zoals afdelings- en/of organisatiedoelen?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
2. Is er ruimte voor het team om initiatieven richting de afdeling te nemen?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
3. Heeft het team invloed op de besluitvorming van de afdeling?
ja		

nee		

ja/nee		

onduidelijk

Waaruit blijkt dit / Hoe is dat zichtbaar? (feitelijk gedrag en/of verwoord)
l. Waren er nog andere bijzonderheden?
Procesbeschrijving van de bijeenkomst:

68

Samenwerken aan onderwijskwaliteit – Interviewleidraad

Samenwerken aan onderwijskwaliteit – Interviewleidraad

69

3

Vragenlijst ‘samenwerken aan
onderwijskwaliteit’
Beste docent,
U vindt hieronder een vragenlijst waarmee wordt nagegaan hoe uw onderwijsteam werkt aan onderwijskwaliteit en
hoe u de ondersteuning van de teamleider en ondersteunende afdelingen ervaart.
De resultaten van de vragenlijst laat een instelling zien, op welke punten de ondersteuning van teams bij werken aan
onderwijskwaliteit verbeterd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan informatievoorziening. Aan uw teamleider en uw
organisatie worden alleen gemiddelde scores teruggekoppeld. U bent als afzonderlijke docent dus niet traceerbaar.
Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 15 minuten. Daar waar staat ‘in ons team’ of ‘mijn collega’s en ik’
gaat het over het team waar u het vaakst een vergadering van bijwoont of overleg mee voert. U kunt de vragenlijst
tussentijds verlaten en op een later tijdstip weer terugkeren. We verzoeken u de vragenlijst uiterlijk 22 april in te
vullen.
Alvast hartelijk dank voor uw tijd
Met vriendelijke groet,
De onderzoeker van het project ‘samen werken aan onderwijskwaliteit’
Mede namens uw teamleider

Leiderschap
Visie ontwikkeling door leidinggevende
Mijn direct leidinggevende (teamleider / opleidingsmanager)
gebruikt alle mogelijke gelegenheden om de visie van de afdeling uit te dragen naar het team, de studenten en
anderen.
verwijst tijdens besluitvormingsprocessen expliciet naar de doelen van de afdeling.
verduidelijkt voor het team de relatie tussen de afdelingsvisie en initiatieven vanuit het college van bestuur.
beschrijft vanuit een visie op de toekomst op heldere wijze de problemen die momenteel spelen.
schetst tijdens bijeenkomsten wat de consequenties zijn van de visie van de afdeling voor het huidige reilen en
zeilen in het team.
Ondersteuning en stimulering door leidinggevende
Mijn direct leidinggevende (teamleider / opleidingsmanager)…
neemt de opvattingen van docenten uit mijn team serieus.
laat waardering blijken wanneer wij als team zelf initiatief nemen voor verbetering van het onderwijs.
luistert zorgvuldig naar ideeën van teamleden.
stimuleert docenten steeds na te denken over hoe het beter kan in ons team.
moedigt docenten aan tot het zoeken en bediscussiëren van nieuwe informatie en ideeën die relevant zijn voor
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de ontwikkeling van het team.
betrekt docenten in een aanhoudende discussie over de professionele doelen van het team.
Ondersteuning door kwaliteitszorg, informatiemanagement en HR
Mijn collega’s en ik…
krijgen de resultaten van vragenlijsten, zoals de job-monitor, teruggekoppeld.
krijgen ondersteuning bij de interpretatie van de resultaten van vragenlijsten.
krijgen handvatten, procedures en hulpmiddelen aangereikt om het onderwijs te verbeteren.
vinden de aangereikte handvatten, procedures en hulpmiddelen goed toepasbaar om onderwijs te verbeteren.
hebben jaarlijks een voortgangs- en/of functioneringsgesprek.
vinden dat de formats voor de voortgangs- en functioneringsgesprekken ons helpen.
kunnen gebruik maken van een professionaliseringsaanbod.
vinden dat de aangeboden scholing, trainingen en workshops goed aansluiten op de behoefte van het team.
krijgen hulp van ondersteunende afdelingen/personen als wij daarom vragen.

Teamkenmerken
Besluitvorming door het team
Binnen ons (sub)team…
beslissen wij als team over het gebruik van nieuwe werkvormen tijdens de les.
beslissen wij als team hoe het onderwijs in de verschillende leerjaren op elkaar wordt afgestemd.
bepalen wij als team wat de nieuwe doelstellingen worden voor ons team.
nemen wij als team besluiten over veranderingen in de lespraktijk.
heeft mijn team een stem in het aanschaffen van nieuwe lesmethoden, middelen en materialen.
Tijd voor overleg met collega’s
Mijn collega’s en ik…
plannen regelmatig momenten voor overleg / vergaderingen met elkaar.
zijn allen aanwezig tijdens een gepland overleg / vergadering.
bereiden ons goed voor op een overleg / vergadering.
zijn allen actief betrokken tijdens een overleg / vergadering.
overleggen ook buiten teamvergadering over ons onderwijs.
Vertrouwen in het team
Mijn collega’s en ik…
vertrouwen elkaar.
kunnen ook in lastige situaties op elkaar rekenen.
vinden van elkaar dat wij ons werk goed doen.
zijn eerlijk tegen elkaar.

Samenwerken aan onderwijskwaliteit – Vragenlijst ‘samenwerken aan onderwijskwaliteit’

71

geloven elkaar als wij elkaar iets vertellen.
zijn open naar elkaar toe.
Taak- en doelafhankelijkheid
Mijn collega’s en ik…
hebben voor het goed uitvoeren van ons werk informatie van elkaar nodig.
zijn afhankelijk van elkaar voor het uitvoeren van ons werk.
moeten met elkaar samenwerken om ons werk goed uit te kunnen voeren.
hebben invloed op de uitvoering van elkaars taken.
streven dezelfde verbeterdoelen na.
zijn het eens over wat goed onderwijs is.
spreken elkaar aan als het werk niet voldoet aan de gevraagde kwaliteit.
Omgangsrepertoire van het team
Tijdens teamoverleggen / vergaderingen…
bespreken wij hoe wij met elkaar communiceren.
nemen wij de tijd om te reflecteren op hoe we samenwerken.
zorgen wij ervoor dat iedereen zich gehoord voelt.

Kwaliteit van de samenwerking
Deprivatisering van de praktijk
In ons team…
vertellen docenten welke problemen zij ervaren tijdens hun lessen.
stellen docenten elkaar vragen over de aanpak in de les.
geven docenten elkaar tips over hoe een probleem tijdens de les opgelost kan worden.
observeren wij elkaars lessen.
geven wij elkaar feedback op elkaars onderwijs / lessen
Reflectieve Dialoog
Mijn collega’s en ik ...
wisselen regelmatig ideeën uit over leermiddelen of materialen.
bediscussiëren regelmatig wat goed onderwijs is voor onze studenten.
luisteren goed naar elkaar.
stellen vragen als we elkaar niet volledig begrijpen.
reflecteren samen op onze werkwijzen in de les.
wisselen onze (verschillende) opvattingen uit over onderwijskwaliteit.
stellen aannames over het leren van onze studenten ter discussie.
zoeken steeds naar nieuwe manieren om ons onderwijs te verbeteren.
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willen van elkaar leren.

Focus op het onderwijs en het leren van studenten
In dit team…
richten wij ons op hoe wij het onderwijs kunnen verbeteren.
proberen wij het beste uit studenten te halen.
bespreken wij hoe het leerproces van studenten verloopt.
nemen wij beslissingen vanuit de overtuiging, dat deze beslissingen het beste zijn voor het onderwijs aan onze
studenten.
Collectieve verantwoordelijkheid
In dit team…
voelen wij ons verantwoordelijk om elkaar te helpen bij het verbeteren van elkaars lessen.
nemen docenten de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van elkaars lessen.
nemen docenten samen de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van het curriculum.
voelen wij ons verantwoordelijk voor het handhaven van afspraken over gewenst gedrag van studenten.
Systematisch en cyclisch werken
Mijn collega’s en ik…
reflecteren op de kwaliteit van het onderwijs.
maken voor het vaststellen van de onderwijskwaliteit gebruik van gegevens.
stellen jaarlijks doelen om het onderwijs te verbeteren.
maken afspraken over hoe wij de doelen gaan bereiken.
controleren regelmatig of wij de doelen (gaan) halen.
evalueren of de bedachte aanpak om doelen te bereiken werkt.
nemen maatregelen als wij denken dat we doelen niet gaan halen.
weten wat goed en minder goed is aan ons onderwijs.
evalueren of we de doelen hebben bereikt.

Teameffectiviteit
Van onderwijsvisie naar teamdoelen
Mijn collega’s en ik…
proberen de schoolbrede onderwijsvisie in praktijk te brengen.
gaan na wat de gevolgen van de schoolbrede onderwijsvisie zijn voor de manier waarop wij in ons team het
onderwijs aanbieden.
krijgen de gelegenheid om concrete kennis op te doen over de betekenis van de schoolbrede onderwijsvisie voor
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onze lessen en ons team als geheel.
weten welke volgende stap wij moeten nemen om de schoolbrede onderwijsvisie in praktijk te brengen.

Teameffectiviteit en -functioneren
Mijn team…
is in staat om effectief te werken.
levert goede onderwijskwaliteit.
is succesvol in ons werk.
heeft voldoende zelfvertrouwen om de eigen standpunten te verdedigen.
presteert goed.
weet haar doelen te bereiken.
voldoet aan de verwachtingen.
besteedt de beschikbare tijd goed.
werkt efficiënt.
Gezamenlijke onderneming
In dit team…
bespreken wij op een open manier elkaars onderwijsopvattingen.
benutten we eventuele verschillen in elkaars onderwijsopvattingen.
hebben wij veel aan de kennis en vaardigheden van elkaar.
gebruiken we gezamenlijke ideeën om weer verder te komen.
ondersteunen wij elkaar bij het werk.
helpen wij elkaar om als team verder te ontwikkelen.

Onderwijspraktijk
Didactiek en onderwijspraktijk
Mijn collega’s en ik…
laten onze studenten op hun eigen tempo werken.
bieden sterke studenten extra moeilijke opdrachten aan.
geven regelmatig extra instructie aan zwakke studenten.
laten studenten aan verschillende opdrachten werken.
stellen verschillende leerdoelen voor studenten, afhankelijk van hun niveau.
vinden het belangrijk dat studenten elkaar helpen.
laten studenten regelmatig in tweetallen of groepjes nadenken over een opdracht.
vinden het leuk als studenten zelf met een idee komen.
laten studenten zelf bepalen hoe zij aan een opdracht werken.
laten studenten zelf hun werk plannen.
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leggen in onze lessen verbindingen naar elkaars vakken (theorie en praktijk).
bieden onze vakken regelmatig aan in de vorm van één project.
vragen aan studenten hoe zij tot een antwoord zijn gekomen.
geven een hint en niet meteen het goede antwoord wanneer studenten een vraag stellen.
stimuleren studenten om zelfstandig tot een oplossing voor een probleem of opdracht te komen.
geven studenten tijdens de les ruimte om eigen ervaringen met de beroepspraktijk in te brengen.
sluiten de inhoud van onze lessen zo veel mogelijk aan bij de beroepspraktijk.
kiezen vraagstukken die echt voorkomen in de beroepspraktijk.
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4

Samenvatting teamportretten
Team A

Het team ervaart een verschil tussen het niveau van onderwijskwaliteit dat zij nastreven, er de onderwijskwaliteit die
zij als team realiseren. Aan dit verschil zijn een drietal behoeften debet.
Als eerste heeft het team behoefte aan ondersteuning van afdelingen HR en kwaliteitszorg vanuit gerichte kaders en
sturing en minder gericht op –zoals nu het geval is- zelfverantwoordelijkheid. Als tweede heeft het team behoefte
aan leiderschap vanuit gerichte kaders en sturing en minder gericht op zelfverantwoordelijkheid. Teamleden ervaren
de ruimte die zij krijgen als ‘in het diepe worden gegooid’. Dit in een organisatiecontext waarin teams in toenemende
mate zelfverantwoordelijk zijn. Leiderschap is gericht op zelfverantwoordelijkheid waarbij de condities worden
gefaciliteerd, maar in de ervaring van het team niet voldoende zijn ingedaald om deze condities te kunnen benutten.
Ten grondslag aan de behoefte van het team ligt de ervaren taakvolwassenheid. De taakvolwassenheid is nog
in het beginstadium en in het team heerst de nodige onzekerheid over het invullen en vormgeven aan de
verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit op het niveau van het team. Hierdoor voelt het team zich niet
voldoende eigenaar over en grip op het teamfunctioneren en het behalen van de teamdoelen (teameffectiviteit).
Het team ervaart dat de samenwerkingscondities onvoldoende zijn ingedaald op het niveau dat zij er –gezien hun
taakvolwassenheid- handen en voeten aan kunnen geven. Hoewel deze condities (kunnen) worden gefaciliteerd,
worden deze onvoldoende benut. Het gaat dan om tijd voor overleg, besluitvorming, vertrouwen, en onderling
ervaren afhankelijkheid. Als gevolg hiervan is de kwaliteit van de samenwerking nog onder de maat. Ten eerste
heeft het team moeite met systematisch en cyclisch werken. Door een grotendeels ontbrekende vergadercylcus
heeft het team moeite de waan van de dag te ontstijgen, instrumenten zoals een teamplan en overlegagenda te
benutten en verder te komen dan ‘brandjes blussen’. Ten tweede heeft het team moeite met het voeren van de
reflectieve dialoog. Het gesprek gaat veelal over randvoorwaarden en minder over de visie op onderwijs en leren.
Ten derde heeft het team moeite met het nemen van collectieve verantwoordelijkheid. Er is een sterke focus op het
leren van studenten, maar deze focus is vooral op individueel en niet op collectief niveau. Dit maakt dat het actuele
onderwijskwaliteit nog niet het gewenste niveau heeft.
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Team B

Het team ervaart een verschil tussen het niveau van onderwijskwaliteit dat zij nastreven, er de onderwijskwaliteit die
zij als team realiseren. Aan dit verschil zijn een drietal behoeften debet.
Als eerste heeft het team behoefte aan ondersteuning van afdelingen HR en kwaliteitszorg vanuit gerichte kaders en
sturing en minder gericht op –zoals nu het geval is- zelfverantwoordelijkheid. Als tweede heeft het team behoefte
aan leiderschap vanuit gerichte kaders en sturing en minder gericht op zelfverantwoordelijkheid. Teamleden ervaren
de ruimte die zij krijgen als ‘in het diepe worden gegooid’. Dit in een organisatiecontext waarin teams in toenemende
mate zelfverantwoordelijk zijn. Leiderschap is gericht op zelfverantwoordelijkheid waarbij de condities worden
gefaciliteerd, maar in de ervaring van het team niet voldoende zijn ingedaald om deze condities te kunnen benutten.
Ten grondslag aan de behoefte van het team ligt de ervaren taakvolwassenheid. De taakvolwassenheid is nog
in het beginstadium en in het team heerst de nodige onzekerheid over het invullen en vormgeven aan de
verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit op het niveau van het team. Hierdoor voelt het team zich niet
voldoende eigenaar over en grip op het teamfunctioneren en het behalen van de teamdoelen (teameffectiviteit).
Het team ervaart dat de samenwerkingscondities onvoldoende zijn ingedaald op het niveau dat zij er –gezien hun
taakvolwassenheid- handen en voeten aan kunnen geven. Hoewel deze condities (kunnen) worden gefaciliteerd,
worden deze onvoldoende benut. Het gaat dan om tijd voor overleg, besluitvorming, vertrouwen, en onderling
ervaren afhankelijkheid. Als gevolg hiervan is de kwaliteit van de samenwerking nog onder de maat. Ten eerste
heeft het team moeite met systematisch en cyclisch werken. Door een grotendeels ontbrekende vergadercylcus
heeft het team moeite de waan van de dag te ontstijgen, instrumenten zoals een teamplan en overlegagenda te
benutten en verder te komen dan ‘brandjes blussen’. Ten tweede heeft het team moeite met het voeren van de
reflectieve dialoog. Het gesprek gaat veelal over randvoorwaarden en minder over de visie op onderwijs en leren.
Ten derde heeft het team moeite met het nemen van collectieve verantwoordelijkheid. Er is een sterke focus op het
leren van studenten, maar deze focus is vooral op individueel en niet op collectief niveau. Dit maakt dat het actuele
onderwijskwaliteit nog niet het gewenste niveau heeft.
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Team C

Algemeen
Het betreft een veerkrachtig team met veel potentie, dat bewust bezig is met de vraag welke condities nodig zijn om
responsiever te worden, zowel richting de student als de arbeidsmarkt.
Het team wordt daarbij ondersteund door de teammanager en in toenemende mate ook door de diensten.
Urgentiebesef binnen het team is groot dat een kwaliteitsverbetering nodig is, zowel richting de student (dalende
instroom, hoog VsV) als het werkveld. Hete adem in de nek van andere roc’s in de regio die vergelijkbare opleidingen
aanbieden. Het team ligt onder het vergrootglas vanwege het matige inspectie-oordeel. Verbeterdoelen waarover
consensus is in het team, optimale talentonwikkeling; tevredenheid/welbevinden leerling centraal, (1e rode draad);
goede aansluiting op vereisten werkveld (2e rode draad, praktijk staat centraal), maatwerk, overal samenhang,
(curriculum, pedagogisch/ didactisch, beoordeling) transparantie), goede LOB.
Specifiek
Het team ervaart een verschil tussen het niveau van onderwijskwaliteit dat zij nastreven, er de onderwijskwaliteit die
zij als team realiseren. Dit verschil uit zich in een aantal behoeften:
• Het team heeft in toenemende mate behoefte aan een gedeelde visie op onderwijs om van daaruit doelen
en acties te formuleren. Interne omstandigheden (tijdsdruk o.a.) en externe omstandigheden (terugloop
studentenaantallen, arbeidsmarktontwikkelingen, concurrentie in de regio) hebben het urgentiebesef vergroot
dat het stellen van prioriteiten en het aanbrengen van focus nodig is om tot werkbare doelen te komen die
kwaliteit verhogend zijn.
• Het team werkt met een jaarcyclus en vergadercyclus waarin speerpunten uit het team activiteiten plan
terugkomen. Het belang van het principe van systematisch en cyclisch werken wordt breed onderschreven
en begint beter uit de verf te komen. Het team is zich ervan bewust dat PCDA cyclus nog onvolledig wordt
doorlopen en dat dit doorbroken kan worden door bepaalde structuur- en cultuur condities te verbeteren (vaste
terug- en vooruit blikken inplannen, daadwerkelijk doen wat we zeggen). De grotere doel- en taakafhankelijkheid
via de constructie thematisch werken heeft een positief effect.
• Het team onderschrijft het belang om ‘ de waan van de dag’ te ontstijgen en op gezette tijden een reflectieve
dialoog te voeren over onderwijskwaliteit en in welke mate het team dat realiseert. De kwaliteit van de dialoog
vertoont een opgaande lijn: er is meer begrip voor ieders standpunten en meer inzet om samen tot een goede
besluiten te komen. Ingebouwde doel- en taakafhankelijkheid lijkt een gunstige conditie te zijn voor voeren van
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een reflectieve dialoog. Hetzelfde geldt voor de systematische begeleiding door de Dienst Onderwijs & kwaliteit
en de teammanager.
• Het team is nog zoekende in welke condities het teamfunctioneren het beste ondersteunen. De frequente
wisselingen in het teammanagement hebben sporen nagelaten en het team is op zoek naar structuur en houvast
en heeft behoefte aan een heldere passende rol- en taakverdeling tussen het team en management.
• De management- en overlegstructuren binnen het college faciliteren in toenemende mate dat teams die ruimte
kunnen pakken en zich (mede) eigenaar kunnen voelen. Het daadwerkelijk oppakken van deze handschoen door
het team vraagt om bepaalde structuur - cultuur- en leiderschapcondities, waarbij rekening wordt gehouden met
het ontwikkelstadium van het team. De organisatie en het team zijn zich hiervan bewust en ondernemen gerichte
acties om hierin stappen te zetten of staan hiervoor open.
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Team D

Het team ervaart een verschil tussen het niveau van onderwijskwaliteit dat zij nastreven, er de onderwijskwaliteit die
zij als team realiseren. Dit verschil uit zich in een aantal behoeften en gerichte acties:
• Urgentiebesef binnen het team is groot dat VZ onderscheidend moet zijn in aanbod, aanpak, begeleiding t.o.v. de
vier andere aanbieders in de regio. Doelen waarover consensus is in het team, die als sturend worden ervaren voor
het handelen: a) Student centraal; b) Flexibeler onderwijs bieden; c) Meer recht doen aan wat mensen al weten.
Kennis en kunde erkennen die men eerder verworven heeft via (vrijwilligers) werk; d) Mogelijkheid te bieden
om te versnellen; e) Herontwerp: maatwerk bieden wat betreft instroom instroommomenten per jaar) en op
curriculumniveau (trajecten op maat aanbieden); f) Hybride leeromgevingen realiseren
• Het team vormt in toenemende mate een gedeelde visie op onderwijs en probeert van daaruit doelen en acties te
formuleren. Interne omstandigheden (tijdsdruk o.a.) en externe omstandigheden (terugloop studentenaantallen,
arbeidsmarktontwikkelingen, concurrentie in de regio) hebben het urgentiebesef vergroot dat het stellen van
prioriteiten en het aanbrengen van focus nodig is om tot werkbare doelen te komen die kwaliteit verhogend zijn.
Het principe teamdoelen begint in werking te treden.
• Het team werkt met een jaarcyclus en vergadercyclus waarin speerpunten uit het team activiteiten plan
terugkomen. Het principe van systematisch en cyclisch werken komt echter nog onvoldoende uit de verf; het
team werkt aan verbetering; het belang ervan wordt breed onderschreven. Het team is zich ervan bewust dat
PCDA cyclus wordt onvolledig wordt doorlopen en dat dit doorbroken kan worden door bepaalde bepaalde
structuur- en cultuur condities te verbeteren (vaste terug- en vooruit blikken inplannen, minder volproppen,
opjagen, afspraken nakomen). De groter doel- en taakafhankelijkheid via de constructie van het werken in A en B
teams heeft een positief effect.
• Het team onderschrijft het belang om ‘de waan van de dag’ te ontstijgen en op gezette tijden een reflectieve
dialoog te voeren over onderwijskwaliteit en in welke mate het team dat realiseert. Er wordt structureel tijd aan
besteed via teamstudiedagen en kwartaalsessie. De kwaliteit van de reflectieve dialoog behoeft versterking,
kritisch feedback leveren en ontvangen wordt lastig gevonden. Cultuur van openheid, vertrouwen, leren van
elkaar moet gewoner worden, onderdeel zijn van de dagelijkse routines.
• Het team is nog zoekende in welke condities het teamfunctioneren het beste ondersteunen. Het team signaleert dat
er meer transparantie, onderlinge afstemming en kennisdeling nodig is in het team, dat het nodig is overwogen keuzes
maken in de DOP t.a.v. coördinatie en beheer; daarbij onderlinge verschillen (h) te erkennen bij de toebedeling.
• Het team is zeer te spreken over de rol van opleidingsmanager die zowel coach en onderwijskundig leider is
met een goed oog voor het ontwikkelstadium van het team en mensen in hun kracht zet. Van alle aspecten van
teamfunctioneren scoort leiderschap het hoogst.
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• De strategische visie en doelen van de instelling vormen een inspirerend, duidelijk kader dat tegelijkertijd veel
ruimte biedt aan het college en de teams voor een eigen inkleuring waarbij zij kunnen inspelen op kenmerken van
studenten en arbeidsmarkt en beleidsontwikkelingen.
• De management- en overlegstructuren binnen het college faciliteren dat teams die ruimte kunnen pakken en
zich (mede) eigenaar kunnen voelen. Het daadwerkelijk oppakken van deze handschoen door het team vraagt om
bepaalde structuur- cultuur- en leiderschapcondities, waarbij rekening wordt gehouden met het ontwikkelstadium
van het team. De leiding en het team zijn zich hiervan bewust en ondernemen gerichte acties om hierin stappen
te zetten of staan hiervoor open.
Het betreft een veerkrachtig positief team met veel potentie, dat bewust bezig is met de vraag welke condities
nodig zijn om responsiever te worden, zowel richting de student als de arbeidsmarkt. Het team wordt daarbij volop
ondersteund door de opleidingsmanager en in toenemende mate ook door de diensten.
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Team E

Concrete doelen van het team zijn: a) 7,5 score op tevredenheid; b) alle stages bezoeken; c) inzet van de stagemap;
d) een lesplanning: duidelijkheid geven verhoogt kwaliteit.
Het team heeft, naast dit soort concrete doelen, nog geen stip op de horizon en uitgewerkte visie. Het team ervaart
dat de ruimte afneemt en het team door veranderingen niet goed meer weet waar het aan toe is.
In het team wordt niet systematisch en niet gestructureerd gewerkt. Vergaderingen worden ad hoc ingevuld, doelen
worden niet besproken, er is geen overzicht van wat belangrijk is. Het team loopt gehaast achter de feiten aan.
Het team heeft weinig grip op ontwikkelingen, zoals de HKS en de ontwikkeling van IBS’en. Ook in dat proces werkt
het team in de waan van de dag: het onderwijs van morgen is de dag ervoor nog niet helemaal ontwikkeld. Daarbij
mist het team sturing en regie (van een teamleider). De persoonlijke opvattingen lopen daarbij uiteen en er is geen
cultuur om elkaar daarop aan te spreken. Het werk is de laatste jaren lange tijd bij één kerndocent blijven liggen en
deze docent deelde dat mondjesmaat.
Het team ontwikkelt meer en ook liever samen. Daar is in de laatste jaren ook aandacht aan besteed. Door meer
samen op te trekken en gemeenschappelijke doelen te formuleren, ontstaat een team waarin men elkaars kwaliteiten
meer (h)erkent, er meer ervaren gelijkwaardigheid is en de kwaliteit van de dialoog in eerste instantie beter werd.
Door druk van buitenaf, externe ontwikkelingen verliest het team grip. Mede doordat de teamleider op afstand
staat en er weinig tot geen regie is op ontwikkelprocessen, heeft het team geen helikopterview. Dat belemmert de
dialoog en het werken aan langere termijndoelen. Bovendien blijft het lastig om elkaar te vinden. Zowel in tijd als
professioneel. Het team bezwijkt onder de druk doordat het geen grip heeft. Daarbij is er is verschil in perceptie van
taakverantwoordelijkheid, het team is niet goed in de dialoog, het overleg is niet goed gestructureerd.
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Team F

Doelen zoals in het teamplan geformuleerd zijn leven bij het team niet. Het team formuleert voor zichzelf dat het
weer topopleiding wil worden. Het slagingspercentage is daarbij een belangrijke indicator. Het team streeft naar
variatie en samenhang in het lesaanbod.
De visie van de instelling is voor het team nog te abstract, het team heeft moeite de visie handen en voeten te
geven voor de eigen opleiding. Het team heeft geen visie en vertaling van de instellingsvisie van RijkOnderwijs naar
de eigen praktijk. Persoonlijk-professionele opvattingen zijn sterk ontwikkelt, maar laten weinig ruimte voor die van
de ander. Mede door het ontbreken van een dialoog over onderwijs, is er geen samenhang, geen ervaren collectieve
verantwoordelijkheid. Het team en de teamleider wijzen naar elkaar. De teamleider stuurt sterk op agogische
aspecten in het team, het team heeft behoefte aan daadkracht en duidelijkheid.
Er is beperkte mate van eensgezindheid in het team, vakdocenten en docenten van algemene vakken verschillen van
elkaar in opvatting. De dialoog in het team is zwak, elkaar aanspreken op een professionele manier lukt niet, reflectie
op onderwijs en samenwerking ontbreekt. Er is geen veiligheid in het team. Dit versterkt elkaar.
Er zijn in het team geen bevorderende factoren voor het samen werken aan onderwijskwaliteit.
Belemmerende factoren zijn vooral: a) Vertrouwen; b) Leiderschap; c) Omgangsrepertoire; d) Collectieve
verantwoordelijkheid.
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Team G

Teamdoelen zijn vooral gericht op leerlingtevredenheid. Dit is voor Helicon een belangrijke indicator. Teams worden
daarop gescoord en er is een ranking. Dat kan als “het onderwijs goed aansluit bij wat het werkveld vraagt en
inspirerend onderwijs wordt geboden dat leerlingen raakt”. Doelen worden door het team zelf geformuleerd; de
teamleider toetst en denkt mee. Deze ‘gekaderde’ vrijheid wordt positief ervaren. Zonder kaders kom je niet tot de
kern, vrijheid en ruimte is nodig om doelen te formuleren waar het team zelf grip op heeft.
Er is een sterke congruentie tussen de doelen en ambities van het team en de persoonlijke ambities en opvattingen
van de docenten. De begeleiding rond het onderwijs zit in de genen en dat wordt door leerlingen goed gewaardeerd.
In de ranking gaat het team naar plaats twee binnen Helicon.
Er is (zeker in 2017/’18) geen overlegstructuur. Doelen en visie zijn door het ontbreken van de overlegstructuur
weinig onderwerp van gesprek. Al groeit het team daar wel in, vooral door verdere professionalisering en
toenemende praktijkervaring. Vanuit kennis en ervaring voelen teamleden zich zekerder in het gesprek over
pedogiek, doelen en ambities.
Het team werkt grotendeels ad hoc en veel wordt informeel in de wandelgangen besproken. Het team heeft wel een
poging ondernomen om meer structuur in het overleg te brengen, maar dat heeft maar korte tijd geduurd. Wel met
positieve ervaringen. Door overleg goed voor te bereiden, met een goede agenda, is er meer ruimte voor diepgang.
De lange termijndoelen zijn dus minder sterk ontwikkeld, het team werkt erg vanuit wat op de korte termijn nodig is.
Het team heeft weinig grip op grotere ontwikkelingen met veel impact, zoals de HKS en de ontwikkeling van IBS’en.
Ook in dat proces werkt het team in de waan van de dag: het onderwijs van morgen is de dag ervoor nog niet
helemaal ontwikkeld. Daarbij mist het team sturing en regie (van een teamleider).
Het team is een echt collectief en heeft een hoge mate van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat maakt dat de
teamleden elkaar in de dagelijkse praktijk goed aanspreken. Daardoor loopt het onderwijsproces goed en blijft er
niets liggen wat belangrijk is. Het nadeel is dat er geen duidelijke afspraken zijn en het team niet in gesprek is over de
naleving/opvolging daarvan.
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Team H

B1: Het gewenste niveau van de onderwijskwaliteit dat de teams nastreven is hoog. Indien het team ervaart dat het
actuele niveau van de onderwijskwaliteit lager is dan het gewenste niveau van de onderwijskwaliteit zal er een groot
verschil zijn. Hoe groter dit verschil hoe lager de studenttevredenheid uitvalt. Indien de studenttevredenheid laag
uitvalt zal de behoefte te focussen op onderwijs en leren van de student groot zijn. Hierdoor is ook de behoefte aan
het stellen van een beperkt aantal concrete verbeterdoelen hoog en daardoor de kans op het daadwerkelijk aangaan
van een samenwerking ook groot. Het niveau van onderwijskwaliteit zal hierdoor kleiner worden.
B2: Echter, als de behoefte aan het stellen van een beperkt aantal concrete verbeterdoelen hoog is heerst er ook
sterk de behoefte ter afstemming aan het raadplegen van de kwaliteitsmedewerker of teamleider. Vragen die
bijvoorbeeld heersen zijn. Wat kunnen we doen om onze onderwijskwaliteit te verbeteren? Waaraan is er behoefte
bij de studenten? Wat is er wenselijk ten aanzien van het beleid van de school in brede zin? Voor antwoord op
deze vragen kunnen de teamleden terecht bij de kwaliteitsmedewerker en/of de teamleider en de behoefte tot
het raadplegen van hen zal daarom dan groot zijn. De kwaliteitsmedewerker is bijvoorbeeld op de hoogte van de
onderzoeksresultaten uitgevoerd bij de studenten van de betreffende opleiding als ook het beleid vanuit de overheid
of de school zelf. Zodoende zijn zij een ideale sparringspartner voor het kiezen van de juiste verbeterdoelen. Indien
de teamleden worden voorzien van antwoorden op hun vragen zal er internalisatie plaatsvinden van de verkregen
onderzoeksresultaten, het beleid en de 80 Samenwerken aan onderwijskwaliteit beroepspraktijk en zal het team
beter in staat zijn de juiste verbeterdoelen te kiezen voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
R: Echter, het raadplegen van de kwaliteitsmedewerker/teamleider kan ook een onbedoeld bij-effect veroorzaken.
De kwaliteitsmedewerker/of teamleider kunnen de teamleden overladen met informatie als eisen, wensen,
onderzoeksresultaten, beleid, procedures waardoor er bijvoorbeeld teveel verbeterdoelen in teamplannen
worden opgenomen worden en ze lam gelegd worden opgelegd worden in de actie op het verbeteren van de
onderwijspraktijk. Hierdoor wordt de samenwerking aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit minder. R1 is dus
een ongewenst bijeffect en zal moeten worden voorkomen.
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Team I

B1: Het gewenste niveau van de onderwijskwaliteit dat de teams nastreven is hoog. Indien het team ervaart dat het
actuele niveau van de onderwijskwaliteit lager is dan het gewenste niveau van de onderwijskwaliteit zal er een groot
verschil zijn. Hoe groter dit verschil hoe lager de studenttevredenheid uitvalt. Indien de studenttevredenheid laag
uitvalt zal de behoefte te focussen op onderwijs en leren van de student groot zijn. Hierdoor is ook de behoefte aan
het stellen van een beperkt aantal concrete verbeterdoelen hoog en daardoor de kans op het daadwerkelijk aangaan
van een samenwerking ook groot. Het niveau van onderwijskwaliteit zal hierdoor kleiner worden.
B2: Echter, als de behoefte aan het stellen van een beperkt aantal concrete verbeterdoelen hoog is heerst er ook
sterk de behoefte ter afstemming aan het raadplegen van de kwaliteitsmedewerker of teamleider. Vragen die
bijvoorbeeld heersen zijn. Wat kunnen we doen om onze onderwijskwaliteit te verbeteren? Waaraan is er behoefte
bij de studenten? Wat is er wenselijk ten aanzien van het beleid van de school in brede zin? Voor antwoord op
deze vragen kunnen de teamleden terecht bij de kwaliteitsmedewerker en/of de teamleider en de behoefte tot
het raadplegen van hen zal daarom dan groot zijn. De kwaliteitsmedewerker is bijvoorbeeld op de hoogte van de
onderzoeksresultaten uitgevoerd bij de studenten van de betreffende opleiding als ook het beleid vanuit de overheid
of de school zelf. Zodoende zijn zij een ideale sparringspartner voor het kiezen van de juiste verbeterdoelen. Indien
de teamleden worden voorzien van antwoorden op hun vragen zal er internalisatie plaatsvinden van de verkregen
onderzoeksresultaten, het beleid en de beroepspraktijk en zal het team beter in staat zijn de juiste verbeterdoelen te
kiezen voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
R: Echter, het raadplegen van de kwaliteitsmedewerker/teamleider kan ook een onbedoeld bij-effect veroorzaken.
De kwaliteitsmedewerker/of teamleider kunnen de teamleden overladen met informatie als eisen, wensen,
onderzoeksresultaten, beleid, procedures waardoor er bijvoorbeeld teveel verbeterdoelen in teamplannen
worden opgenomen worden en ze lam gelegd worden opgelegd worden in de actie op het verbeteren van de
onderwijspraktijk. Hierdoor wordt de samenwerking aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit minder. R1 is dus
een ongewenst bijeffect en zal moeten worden voorkomen.
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Samenwerken aan onderwijskwaliteit
Hoewel opleidingsteams in het mbo ‘aan zet’ zijn, vinden zij het niet eenvoudig om
verantwoordelijkheid te nemen voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit. De vraag
is hoe mbo-instellingen opleidingsteams beter kunnen ondersteunen bij het werken aan
onderwijsverbetering. In dit praktijkgerichte onderzoek, dat werd opgezet en uitgevoerd
door een consortium van mbo-instellingen en onderzoeksinstituten, werd nagegaan
welke factoren van invloed zijn bij het samenwerken aan onderwijskwaliteit. Uit het
onderzoek komt naar voren dat zes factoren hierbij van belang zijn: leiderschapsklimaat,
ondersteunende afdelingen, samenwerkingscondities, kwaliteit van samenwerking,
teameffectiviteit en ten slotte onderwijspraktijk. Deze factoren geven bestuurders en
leidinggevenden in mbo-instellingen grip op wat ervoor zorgt dat het ene team optimaal
functioneert en het andere team niet op gang wil komen.
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